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رنکینگ اقتصادی 
استان ها

سهم استان ها از GDP کشور در دهه 90 نشان می دهد که نزدیک به 59 درصد از تولید ناخالص داخلی به شش 
استان تهران، خوزستان، بوشهر، اصفهان، خراسان رضوی و فارس اختصاص دارد، در حالی که این استان ها تنها 47.5 
درصد از جمعیت ایران را تشکیل می دهند. همچنین دو استان صدرنشین این فهرست یعنی تهران و خوزستان در 
حالی به تنهایی 37.4 درصد از GDP را به خود اختصاص داده اند که به لحاظ پوشش جمعیتی تنها 22 درصد  از 
جمعیت ایران را شامل می شوند. هشت استان کردستان، زنجان، اردبیل، قم، سمنان، چهارمحال و بختیاری، خراسان...
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نشانمیدهد
فرهنگرفتاری

خریدارانلوازمخانگی
آم��ار  مرک��ز  نظرس��نجی 
ای��ران درباره فرهن��گ رفتاری 
نش��ان  خانگی  لوازم  خریداران 
می دهد ک��ه مهمترین نکته در 
خرید لوازم خانگی از نگاه مردم، 
کیفیت کاال اس��ت و برند لوازم 
خانگی و جذابی��ت ظاهری در 
مراتب بعدی قرار دارند. در این 
گزارش آماری، دالیل کم رغبتی 
مشتریان به لوازم خانگی داخلی 
و همچنین عرضه لوازم خانگی 
خارج��ی از نگاه فروش��ندگان 
بررسی شده است. این گزارش 
با اشاره به دالیل ضعف کیفیت 
ل��وازم خانگ��ی داخل��ی از قول 
ای��ن محصوالت  فروش��ندگان 
می گوید که تولی��دات ایران به 
دالیل پنجگانه کیفیت همسان 
با نمونه   های م��درن و خارجی 
ندارند. اوال از آنجا که تکنولوژی 
و نوآوری س��طح باالیی در این 
محصوالت به کار گرفته نشده، 
داخل��ی  محص��والت  فاصل��ه 
ب��ا تولی��دات رقب��ای خارجی 
محسوس اس��ت. در عین حال 
ب��ه دلی��ل ب��اال ب��ودن هزینه 
تولید، صنایع داخلی با مش��کل 
کاهش کیفیت روبه رو هستند. 
در ضم��ن قطعات ب��ه کار رفته 
در محصوالت خارجی نس��بت 

ب��ه همین قطع��ات در 
2تولیدات داخلی بهتر و...
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بانک پاس��ارگاد با اعتقاد و باوری راس��خ، »مسئولیت های 
اجتماعی« را به  عنوان رویکردی متعالی به کسب و کار همواره 
مدنظر قرار داده اس��ت و مجموعه راهبرد ها و سیاس��ت های 
کالن بان��ک در حوزه های گوناگون مش��تریان، س��هامداران، 
همکاران، جامعه و... همگی در چارچوب این نگاه مس��ئوالنه 
تنظیم شده است. در این رابطه اقدامات و فعالیت های متنوع 
و گسترده ای در بخش های مختلف علمی، فرهنگی، آموزشی، 
ورزشی و نیز اعطای کمک های انسان دوستانه و خیرخواهانه 

با هدف مشارکت سازنده در توسعه اجتماعی کشور به انجام 
رسیده است.

بانک پاس��ارگاد ب��ا توجه به اهمیت فراه��م نمودن امکان 
دسترس��ی کودکان، نوجوانان و جوانان روستایی به آموزش، 
تالش کرده اس��ت برنامه های جامعی برای ساخت مدرسه و 
کتابخانه در مناطق محروم کش��ور تنظیم و عملیاتی نماید. 
در همین راس��تا، این بانک تاکنون نسبت به احداث 17 باب 
کتابخانه و 33 باب مدرس��ه در اقصی نقاط کشور اقدام کرده 

است و 14 باب مدرسه دیگر را نیز در دست ساخت دارد که 
این روند ادامه خواهد داش��ت. اقدامات بانک و گروه پاسارگاد 
در حوزه مسئولیت اجتماعی و حمایت از فعالیت های فرهنگی 
و آموزشی تنها به ساخت مراکز آموزشی ختم نمی شود؛ بانک 
پاس��ارگاد ب��رای چهاردهمین س��ال پیاپی از س��ال 1387، 
رتبه های برگزیده آزمون سراسری 1400 را در هر پنج گروه 
آزمایشی مورد حمایت قرار داده و با اختصاص بورس تحصیلی 
)رتب��ه( از این نخبگان تقدیر کرده اس��ت. به این ترتیب، این 

دانش��جویان تا هر مقطعی که در داخل کش��ور مش��غول به 
تحصیل باشند، هر ماه مبلغی به  عنوان کمک هزینه تحصیلی 
)رتبه( به حساب آنها واریز می شود. عالوه بر این، به هر یک از 
برگزیدگان آزمون سراسری، سهام بانک پاسارگاد تعلق گرفته 

است و این گرامیان به جمع سهامداران بانک پیوسته اند.
گفتنی است بانک پاسارگاد تا کنون از 209 نفر از جوانان و 
نخبگان آزمون سراسری تجلیل به  عمل آورده است و حمایت 
از بسیاری از این افراد که در حال حاضر در مقاطع کارشناسی 

ارشد و دکترا مشغول به تحصیل هستند همچنان ادامه دارد. 
این اقدام در پی تفکر مدیرعامل بانک با هدف کاهش دغدغه 
این عزیزان برای کس��ب دان��ش و بهره مندی از آن در جهت 
خدمت به مردم ش��ریف ایران و رش��د و توسعه پایدار میهن 
عزیزمان انجام می گیرد. همچنین تأسیس و گسترش دانشگاه 
خاتم با ایجاد امکان تدریس رشته های مختلف تحصیلی روز 
مانند مهندس��ی داده و علوم هم گرا نیز از دیگر اقدامات بانک 

پاسارگاد در حوزه فرهنگ و آموزش است.

فرصت امروز: این روزها بحث ها و گمانه زنی های زیادی 
درباره سمت و سوي تجارت جهانی در سال 2022 صورت 
گرفته و البته پیش بین��ی روندهاي تجارت جهانی در این 
س��ال چندان آس��ان نیس��ت. گزارش آنکتاد درباره روند 
تجارت جهانی 2022 نش��ان می دهد که با وجود افزایش 
س��ریع حجم تجارت جهانی در نیمه نخست 2021 اما در 
نیمه دوم رش��د تجارت جهانی کاهش یافت و این کاهش 
بر چش��م انداز 2022 تاثیر منفی خواهد داشت. چشم انداز 
رش��د اقتصادهاي بزرگ در سال 2022 نیز چندان روشن 
نیس��ت و افزایش قیمت ها بر روند رشد تجارت جهانی در 

سال جاري میالدی اثر منفی خواهد گذاشت.
از نگاه آنکتاد، اقتصادهاي اروپایی در سال 2022 همچنان 
با س��ویه هاي جدید کرونا دس��ت و پنجه نرم خواهند کرد و 
تداوم بحران در اقتصادهاي اروپایی به معناي کاهش تقاضا در 
اقتصاد جهان خواهد بود که تاثیرات منفی بر تجارت جهانی 
خواهد داشت. افزون بر این، آشفتگی های کرونایی در حوزه 
لجس��تیک به وی��ژه در زنجیره هاي عرضه و افزایش ش��دید 
قیم��ت حمل و نقل کاال در جهان، از دیگر مولفه های منفی 
تج��ارت جهانی 2022 خواهد بود. سیاس��ی ش��دن فزاینده 
تجارت جهانی و اس��تفاده گس��ترده تر قدرت ها از تجارت به 
عنوان اهرم فشار سیاسی بر یکدیگر نیز به پیچیدگی هرچه 
بیشتر تجارت جهانی در این سال خواهد افزود. همچنین از 
دیگر تحوالت اخیر در حوزه تجارت جهانی می توان به تالش 
بریتانی��ا برای انعقاد موافقت  نامه  های تجارت آزاد با طیفی از 
کشورها پس از خروج از اتحادیه اروپا اشاره کرد که در ارتباط 

با آمریکا و چین تاکنون موفق نبوده است.
دورنمایمبهمومهآلودتجارتجهان

مرکز پژوهش های ات��اق ایران در هجدهمین گزارش از 
سلس��له گزارش های »پایش تحوالت تج��ارت جهانی« به 
گلچین��ی از تحوالت اخی��ر در دو الیه جهانی و منطقه ای 
محیط ژئواکونومی��ک ایران پرداخت��ه و آخرین روندها و 
برآورده��ای نهادهای ب��زرگ بین  المللی را ترس��یم کرده 
است. در بخش نخست این گزارش و ذیل عنوان »تحوالت 
جهانی«، گمانه زنی  آنکتاد در مورد س��مت و سوی تجارت 
جهانی در سال 2022 مطرح شده که به دلیل کاهش رشد 
تجارت جهانی در نیمه دوم س��ال 2021، روند رو به رشد 
قیمت ها، تاثیر همه گیری کرونا بر حوزه لجستیک و نهایتا 

سیاسی ش��دن فزاینده تجارت جهانی، چشم انداز روشنی 
را در پیش ن��دارد. از دیگر تحوالت اخیر در حوزه تجارت 
جهانی، تالش بریتانیا برای انعقاد موافقت  نامه  تجارت آزاد 
با طیفی از کش��ورها بعد از خروج از اتحادیه اروپاست که 
البته در ارتباط با آمریکا و چین تاکنون موفق نبوده است.

در بخش دوم گ��زارش و در ذیل »تحوالت منطقه ای« 
نی��ز تالش ترکیه برای افزایش حجم تجارت خارجی خود 
در صدر اخبار قرار دارد. لغو ممنوعیت واردات ارمنستان از 
ترکیه و نیز تالش رئیس جمهور ترکیه برای حل مشکالت 
تجاری با عربستان و احیای سهم کشورش از بازار عربستان، 
از جمله تحوالت اخیر ترکیه در مسیر توسعه روابط تجاری 
محس��وب می شود. امارات نیز در راستای حرکت به سوی 
اقتصاد پس��انفتی، به دنبال س��رمایه گذاری در بخش های 
مرتبط با نوآوری و فناوری در ایاالت متحده آمریکا اس��ت 
تا جایگاه خود را به عنوان بزرگ ترین س��رمایه گذار عرب 
در این کشور تحکیم نماید. امارات همچنین اولین کشور 
خاورمیانه است که در پی امضای موافقت نامه تجارت آزاد 
با کش��ور گرجستان برآمده اس��ت. از سوی دیگر، چین با 
گس��ترش س��رمایه گذاری های خود در حوزه ارتباطات و 
حمل و نقل در رژیم صهیونیستی، موجبات نگرانی آمریکا 
را پدید آورده اس��ت، اما عل��ی رغم گمانه زنی های اولیه به 
نظر می رسد این کشور اشتیاق چندانی برای نقش آفرینی 
در اقتصاد افغانستان با وجود اصرار طالبان برای تسریع در 

روند اجرای پروژه های معدنی نداشته باشد.
همچنین در بخش پایانی در ذیل عنوان »داده های تازه« 
به گزارش آنکتاد مبنی بر س��هم ناچیز صادرات در تولید 
ناخالص داخلی ای��ران و آثار نامطلوب همه گیری کرونا بر 
تج��ارت کاالیی جهان، گزارش ش��رکت اویل��ر هرمس از 
آشفتگی زنجیره های عرضه به عنوان مهمترین چالش های 
پی��ش روی تج��ارت جهانی در س��ال 2022 و همچنین 
گ��زارش صندوق بین المللی پول مبنی بر احتمال افزایش 
قیمت برخی فل��زات کاربردی در فناوری های س��ازگار با 

محیط زیست اشاره شده است.
هدفگذاري250میلیارددالريترکیه

رئیس جمهور ترکیه اخیرا از هدف گذاري 250 میلیارد 
دالري براي صادرات این کش��ور در 2022 س��خن گفته 
اس��ت. دولت ترکیه اعالم کرد صادرات این کشور در سال 

2021 به 225 میلیارد دالر رسیده که یک رکورد محسوب 
می ش��ود. صادرات ترکیه در دو دهه اخیر شش برابر شده 
اس��ت. واردات ترکیه هم در س��ال 2021 ب��ا افزایش 23 
درصدي نسبت به سال قبل به 271 میلیارد دالر افزایش 
یاف��ت. مجموع تجارت خارجی ترکیه در س��ال گذش��ته 
میالدی، 496 میلیارد دالر بوده اس��ت. تعداد شرکت هاي 
فع��ال در ح��وزه صادرات این کش��ور از 22 ه��زار و 523 
شرکت در سال 2002 به حدود 101 هزار و 386 شرکت 
در سال 2021 افزایش یافته است. اتحادیه اروپا بزرگ ترین 
ب��ازار صادراتی ترکیه در 2021 ب��وده و حدود 50 درصد 
صادرات این کش��ور را جذب کرده اس��ت. سهم آلمان به 
عنوان مهمترین بازار حدود 20 میلیارد دالر بوده اس��ت. 
صنعت خودرو با س��هم 29.34 میلیارد دالري بیش��ترین 
س��هم را در صادرات ترکیه داشته است. صنایع شیمیایی 
با س��هم 25.35 میلیارد دالري و صنایع فوالدي با س��هم 

22.35 میلیارد دالري در رده هاي بعدي قرار گرفته اند.
دولت ترکیه اعالم ک��رده که تمامی مناطق جهان و نه 
یک منطقه خاص را به عنوان بازار صادراتی خود برگزیده 
است. در س��ال 2021 صادرات ترکیه به آمریکای جنوبی 
رش��دي 86 درصدي داشته و رشد صادرات به کشورهاي 
اروپای��ی غیرعضو اتحادی��ه اروپا 29 درص��د، صادرات به 
خاورمیانه 22 درصد و صادرات به ش��مال آفریقا رش��دي 
44 درصدي را تجربه کرده است. نکته قابل توجه آنکه در 
پی تنش زدایی در روابط ترکیه و امارات در س��ال 2021، 
صادرات این کش��ور به امارات با رشد 94 درصدي به 5.5 
میلیارد دالر افزایش یافته اس��ت. صادرات ترکیه در سال 

2021 به 129  کشور راه یافته است.
اردوغ��ان همچنین اعالم کرده ک��ه در فوریه 2022 به 
عربس��تان س��فر خواهد کرد تا مش��کالت تجاري آنکارا و 
ریاض را حل و فصل نماید. در س��ال هاي اخیر عربس��تان 
از مهمترین بازارهاي صادراتی ترکیه در منطقه خاورمیانه 
بوده، اما پس از قتل جمال خاشقچی روابط دو کشور تیره 
ش��د و عربس��تان به نوعی واردات از ترکیه را ممنوع کرد. 
ممنوعیت واردات از ترکیه و بایکوت کاالهاي این کشور از 
سوي طیف وسیعی از شهروندان عربستان، ضربات مهمی 
به صادرات این کشور وارد آورد. اکنون اردوغان می کوشد 
حضور و نفوذ در این بازار را مجددا احیا کند. این اقدام پس 

از احیاي روابط تجاري با امارات صورت می گیرد. صادرات 
3 میلیارد دالري ترکیه به عربستان در سال 2018 به چند 

میلیون دالر در سال 2021 کاهش یافته است.
سرمایهگذارياماراتدراقتصادآمریکا

به تازگی اجالس س��رمایه گذاري مشترك میان امارات 
و آمریکا برگزار ش��د و دو طرف راه هاي گسترش و تعمیق 
همکاري هاي اقتصادي و تجاري را بررسی کردند. مقامات 
امارات��ی حض��ور گس��ترده در اقتص��اد آمری��کا و به ویژه 
س��رمایه گذاري در بخش هاي بسیار پیشرفته را به عنوان 
یکی از اولویت هاي کلیدي این کش��ور برشمردند. از دیگر 
سو با حرکت تدریجی امارات به سوي اقتصاد پسانفتی، این 
کشور در پی جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجی برآمده 
است و آمریکا را یکی از مهمترین سرمایه گذاران می داند. 
مجموع سرمایه گذاري مستقیم خارجی آمریکا در امارات 
تاکنون حدود 20 میلیارد دالر بوده اس��ت. از سوی دیگر 
امارات بزرگ ترین سرمایه گذار عرب در اقتصاد آمریکا بوده 
و میزان س��رمایه گذاري امارات در این کشور تا پایان سال 

2020 به 45 میلیارد دالر رسیده است.
ش��رکت هاي اماراتی به ویژه به س��رمایه گذاري در حوزه 
تحقی��ق و توس��عه در آمری��کا عالقه نش��ان داده ان��د. 1.7 
میلی��ارد دالر از س��رمایه گذاري هاي ام��ارات در بخش هاي 
مرتب��ط با نوآوري و فناوري در آمریکا صورت گرفته اس��ت. 
دولتمردان اماراتی در این اجالس اعالم کردند که عالقه مند 
ب��ه س��رمایه گذاري در تولی��د میکروچیپ هاي هوش��مند، 
نیمه رسانه ها و نس��ل پنجم فناوري ارتباطات 5G هستند. 
در سال 2020 امارات براي دوازدهمین سال متوالی شریک 
نخس��ت صادراتی آمری��کا در خاورمیانه و ش��ریک نوزدهم 
صادراتی این کش��ور در جهان باقی ماند. در این سال حجم 
صادرات آمریکا به امارات حدود 15 میلیارد دالر بوده است.

تحول منطقه ای دیگر به توافق گرجستان و امارات براي 
آغاز مذاکرات تجارت آزاد برمی گردد. براساس این توافق، 
در سه ماه آینده مذاکرات براي امضاي موافقتنامه تجارت 
آزاد آغاز خواهد ش��د. پیش بینی ها نشان می دهد که این 
مذاکرات احتماال در سال 2023 به شکلگیري موافقتنامه 
تجارت آزاد میان دو کشور منجر خواهد شد. گرجستان با 
46 کشور در جهان موافقتنامه تجارت آزاد امضا کرده، اما 
امارات نخس��تین کش��ور خاورمیانه است که با گرجستان 

چنین توافقی را امضا می کند. مقامات گرجستان معتقدند 
صادرکنندگان محصوالت کشاورزي، فرآورده هاي گوشتی، 
معدنی و بس��یاري دیگر از تولیدات این کش��ور می توانند 
در فرداي امضاي این موافقتنامه دسترسی گسترده تري به 
امارات به عنوان هاب لجس��تیک در خاورمیانه و به عنوان 
بازاري بزرگ داش��ته باشند. نکته مهم در این موافقتنامه، 
تبدیل ش��دن ترکیه به مس��یر نق��ل و انتق��ال کاالهاي 
گرجس��تان به امارات اس��ت. مقامات گرج��ی از ترکیه به 
عنوان مسیر مورد عالقه براي انتقال کاال به امارات سخن 
گفتند. ترکیه مهمترین شریک تجاري گرجستان به شمار 
می رود و دو کش��ور اخیرا براي گسترش دامنه موافقتنامه 

تجارت آزاد، رایزنی هاي جدیدي انجام داده اند.
چراغسبزطالبانبهسرمایهگذاریچین

به موازات گرجستان، ارمنستان نیز به احیای روابط تجاری 
با ترکی��ه اقدام کرد و ممنوعیت واردات از ترکیه را لغو کرد. 
ممنوعی��ت واردات از ترکی��ه در پی جنگ اخی��ر قره باغ و 
حمایت ترکیه از آذربایجان صورت گرفت. واردات ارمنستان 
از ترکیه در سال 2020 حدود 230 میلیون دالر بوده است. 
در همین حال، دولت طالبان اخیرا از چین خواسته است که 
روند اجراي پروژه اس��تخراج معدن مس عینک، بزرگ ترین 
معدن مس این کشور و یکی از معادن مهم مس در جهان را 
تسریع بخشد. مقامات دولت طالبان گفته اند که تغییراتی در 
قرارداد قبلی این شرکت و دولت پیشین افغانستان نخواهند 
داد و این شرکت می تواند برمبناي قرارداد گذشته کار خود را 
در این معدن به پیش ببرد. قرارداد سرمایه گذاري 4 میلیارد 
دالري شرکت هاي چینی در معدن مس عینک، بزرگ ترین 
قرارداد میان ش��رکت هاي خارجی و بخش معادن افغانستان 
در 20 سال گذشته بوده است. این قرارداد به دلیل تنش هاي 
گذش��ته هرگز به مرحله اجرا نرسید. شرکت چینی هنوز در 
مورد اجراي قرارداد در شرایط جدید اظهارنظري نکرده است. 
برخ��الف آنچه در ابتداي تصرف کابل توس��ط طالبان گفته 
می شد شرکت هاي چینی هنوز اشتیاق چندانی براي حضور 
و نقش آفرینی در اقتصاد افغانستان به ویژه استخراج معادن 
این کشور نشان نداده اند. تحریم هاي بین المللی علیه طالبان، 
ورشکس��تگی اقتصاد افغانستان و پیش بینی ناپذیري شرایط 
سیاس��ی آن، از جمله مهمترین دالیلی است که شرکت هاي 

چینی را از حضور در همسایه شرقی ایران بازداشته است.

دراقتصادخاورمیانهچهمیگذرد؟
چالشهایتجارت2022

مسئولیتپذیریبانکپاسارگاددرتوسعهفرهنگوآموزش

بررسیدالیلشکستکسبوکارهادرکسبسود

چرابعضیازکسبوکارهادرآمدزاییندارند؟
براساس موسسه آمار و اطالعات ملی کسب و کار در ایاالت متحده، نزدیک به 90 درصد از کسب و کارهای 
تازه تاس��یس با شکست مواجه می شوند. این میزان از شکست استارت آپ ها آینده بسیار غیرمطمئنی را پیش 
روی فعال های این حوزه قرار می دهد. در این میان توجه به شکس��ت نیمی از کس��ب و کارهای کوچک قبل از 
رس��یدن به پنج سالگی برندشان هم قابل مالحظه اس��ت. این امر برای کسب و کارها و کارآفرینان پیام بسیار 
خطرناکی به همراه دارد. اگر ش��ما حتی یک لحظه حواس تان از برندتان پرت شود، توانایی تاثیرگذاری الزم بر 
روی مخاطب هدف تان را پیدا نخواهید کرد. نکته جالب اینکه گاهی اوقات کارآفرینان با رعایت تمام نکات بازهم 
توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان را ندارند. این امر به معنای ناتوانی برای درآمدزایی کسب و کارها...
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س��هم استان ها از GDP کش��ور در دهه 90 نشان می دهد که نزدیک 
به 59 درصد از تولید ناخالص داخلی به ش��ش اس��تان تهران، خوزستان، 
بوشهر، اصفهان، خراسان رضوی و فارس اختصاص دارد، در حالی که این 
استان ها تنها 47.5 درصد از جمعیت ایران را تشکیل می دهند. همچنین 
دو اس��تان صدرنشین این فهرس��ت یعنی تهران و خوزستان در حالی به 
تنهای��ی 37.4 درصد از GDP را به خ��ود اختصاص داده اند که به لحاظ 
پوشش جمعیتی تنها 22 درصد  از جمعیت ایران را شامل می شوند. هشت 
اس��تان کردس��تان، زنجان، اردبیل، قم، س��منان، چهارمحال و بختیاری، 
خراسان ش��مالی و خراسان جنوبی نیز با دارا بودن 11  درصد از جمعیت 

ایران در مجموع 6  درصد از کیک اقتصادی کشور را تشکیل می دهند.
در همین حال، دولت سیزدهم در شرایطی رشد اقتصادی 8 درصدی را 
در الیحه بودجه سال آینده هدف گذاری کرده است که استان ها در بودجه 
1401 برای اولین بار براساس سند آمایش سرزمین وارد بودجه شده اند و 
سهم هر استان در تحقق رشد اقتصادی مشخص شده است. چنانچه استان 
بوش��هر با رشد 10.2 درصدی در صدر و استان های خوزستان با رشد 10 
درصدی و ایالم با رش��د 9.6 درصدی در رتبه های دوم و سوم ایستاده اند. 
اردبیل با رش��د 8.9 درصدی در رتبه چهارم قرار گرفته و استان های یزد 
با رش��د 8.8 درصدی، کهگیلویه و بویراحمد با رشد 8.6 درصدی، زنجان 
و س��منان هر یک با رش��د 8.5 درصدی، قزوین با رش��د 8.2 درصدی و 
استان های کردستان، خراس��ان جنوبی و سیستان و بلوچستان هر کدام 
با رش��د 8 درصدی در رتبه های بعدی ایس��تاده و نقش خود را در رش��د 

اقتصادی سال آینده بازی می کنند.
2سناریوبرایرشداقتصادی1400

چند هفته پیش بود که پژوهش��کده آمار به پیش بینی رش��د اقتصادی 
1400 پرداخت و از رشد اقتصادی 6.2 درصدی در سناریوی خوش بینانه و 
رشد 3.9 درصدی در سناریوی بدبینانه خبر داد. بازوی پژوهشی مرکز آمار 
ایران حاال در گزارش تازه خود با به روزرس��انی آمار رشد اقتصادی 1400، 
س��اختار اقتصادی استان ها و س��هم و نقش آنها در تولید ناخالص داخلی 

کشور بین سال های 1390 تا 1400 را بررسی کرده است.
طب��ق ارزیابی پژوهش��کده آمار، رش��د اقتصادی 1400 در س��ناریوی 
خوش بینانه به رقم 6.2 درصد و در سناریوی بدبینانه به 3.9 درصد خواهد 
رس��ید. این ارقام برای رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت به ترتیب 
4.7 درصد و 2.7 درصد خواهد بود. در س��ناریوی خوش بینانه نیز رش��د 
بخش های کشاورزی 1.1 درصد، صنعت 9.4 درصد و خدمات 4.3 درصد 
برآورد شده است. همچنین در گروه صنعت، استخراج نفت و گاز طبیعی 
با 15.6 درصد و ساختمان با 11.4 درصد بیشترین و صنعت با 4.7 درصد 
و معدن با صفر  درصد کمترین میزان رشد را به خود اختصاص داده اند. در 
س��وی مقابل و در سناریوی بدبینانه نیز میزان رشد بخش های کشاورزی 
منف��ی 3.8 درصد، صنعت 6.7 درصد و خدمات 2.7 درصد برآورد ش��ده 
اس��ت. همچنین در گروه صنعت، اس��تخراج نف��ت و گاز طبیعی با 11.2 

درصد و ساختمان با 7.6 درصد بیشترین و صنعت با 2.8 درصد و معدن با 
منفی 1.2 درصد کمترین میزان رشد را تشکیل می دهند.

البت��ه اگر گش��ایش گس��ترده تری در روابط بین الملل��ی اتفاق بیفتد و 
تحریم ه��ای نفتی کنار بروند، امکان افزایش رش��د بخ��ش نفت به 15.6 
درصد وجود خواهد داش��ت و به دنبال آن، اثر القایی افزایش درآمد نفت 
بر س��ایر بخش ها رخ می دهد. در نتیجه می توان انتظار رشد 6.2 درصدی 
را برای س��ال 1400 داشت. به اعتقاد تحلیلگران پژوهشکده آمار، بررسی 
ارقام برآوردش��ده برای بخش کشاورزی در س��ال 1400 حاکی از رشدی 
پایی��ن یا منفی برای این بخش اس��ت که با توجه به ش��رایط تحریمی و 
مسائل محیط زیس��تی و منابع آبی، موضوعی نگران کننده است. از سوی 
دیگر، رشد بخش ساختمان با توجه به تمرکز دولت بر طرح »نهضت ملی 
مسکن«، رقم قابل توجهی اس��ت. بازوی پژوهشی مرکز آمار در ادامه این 
گزارش به بررسی سهم بخش های اقتصادی در تولید ناخالص داخلی برای 
س��ال های 1390، 1397 و 1400 پرداخت��ه و اهمیت هر بخش در کیک 
اقتصادی را تعیین کرده اس��ت. به طوری که بخش نفت و سایر معادن با 
س��هم 19 درصدی از GDP کش��ور، بیشترین نقش را در تولید ناخالص 
داخلی را دارند. صنعت با س��هم 15 درصدی، فعالیت های عمده فروشی و 
خرده فروش��ی با س��هم 11.3 درصدی، امالك و مستغالت با سهم 10.9 
درصدی و کش��اورزی با س��هم 8.5 درصدی در رده های بعدی قرار دارند. 
همچنین کمترین س��هم فعالیت های خدماتی ب��ه تامین جا و غذا با 1.1 
درصد و فعالیت های واس��طه گری مالی با 2.4 درص��د تعلق دارد. به نظر 
می رسد پایین بودن سهم خدمات مربوط به تامین جا و غذا در این سال ها 

به دلیل تورم باالی این خدمات و قدرت خرید پایین مردم مرتبط باشد.
جغرافیایاستانیتولیدناخالصداخلی

در س��ال 1390 بیش��ترین س��هم از GDP را به ترتیب اس��تان های 
خوزستان، تهران، اصفهان، فارس، خراسان رضوی و بوشهر داشته اند ولی 
در س��ال های 1397 و 1400 به دلیل کاهش درآمد نفتی در این سال ها، 
اس��تان خوزس��تان در جایگاه دوم قرار گرفته و در عوض اس��تان بوشهر 
به دلیل نیروگاه اتمی بوش��هر، بهره برداری بیش��تر از میادین گازی پارس 
جنوبی و بهره برداری از ذخایر مشترك با قطر، از رتبه ششم به سوم ارتقا 
یافته است. آمارهای رسمی نشان می دهد که نزدیک به 59 درصد از تولید 
ناخالص داخلی کش��ور متعلق به شش اس��تان تهران، خوزستان، بوشهر، 
اصفهان، خراس��ان رضوی و فارس اس��ت، در حالی که این استان ها فقط 
47.5 درصد از جمعیت ایران را دارا هستند. استان های تهران و خوزستان 
در ش��رایطی به تنهایی 37.4 درصد از GDP را دارا هس��تند که این دو 
اس��تان فقط 22 درصد جمعیت کش��ور را تشکیل می دهد. هشت استان 
کردس��تان، زنجان، اردبیل، قم، س��منان، چهارمحال و بختیاری، خراسان 
ش��مالی و جنوبی نیز با س��هم 11 درصدی از جمعیت ایران در مجموع 

6 درصد از GDP را تشکیل می دهند.
پژوهش��کده آمار در این گزارش از ش��اخصی به اسم GDPR استفاده 
کرده که تولید ناخالص داخلی یک استان در بازه زمانی را مشخص می کند. 
البته مقایسه سهم جمعیتی و سهم GDPR هر استان نشان می دهد که 
GDPR هر اس��تان لزوما برای آن استان رفاه ایجاد نمی کند و با مقایسه 
سهم این اس��تان ها به نوعی می توان به شاخص نابرابری منطقه ای دست 

یافت. بررس��ی ای��ن آمارها در کنار اینکه حاک��ی از نابرابری منطقه ای در 
کش��ور است، به ظرفیت استفاده نشده سایر اس��تان ها در رشد اقتصادی 

کشور اشاره دارد.
همچنین س��هم جمعیتی اس��تان ها از جمعیت کش��ور نشان می دهد 
که در س��ال 1400، تهران با س��هم 16.63 درصدی بیش��ترین و ایالم با 
س��هم 0.7 درصدی در پایین ترین سطح جمعیتی قرار دارند. در یک دهه 
گذش��ته همواره 10 اس��تان به ترتیب تهران، خراس��ان رضوی، اصفهان، 
فارس، خوزس��تان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، مازندران، کرمان و 
سیستان و بلوچستان باالترین سهم جمعیتی ایران را تشکیل داده اند، به 
طوری که سهم این 10 استان در کل جمعیت کشور در سال 1390 برابر 
63.3 درصد بوده و با یک روند آهس��ته افزایش��ی به 63.6 درصد در سال 
1400 رس��یده است. این یعنی تغییرات جمعیتی استان ها در این سال ها 
چندان قابل توجه نبوده و رتبه بندی آنها بیش��تر از یک یا دو رتبه تغییر 
نکرده است. بررسی سهم جمعیتی استان ها از جهات مختلفی اهمیت دارد 
که جغرافیای تراکم جمعیتی کش��ور و آمایش سرزمین ازجمله آنهاست. 
همچنین بررسی سهم استان ها در تولید کیک اقتصادی و تقسیم بودجه 

دولت بر همین اساس صورت می گیرد.
سهماستانهادررشداقتصادی1401

کلی��ات الیحه بودج��ه 1401 در حالی این هفته به تصویب نمایندگان 
مجلس رسید که رشد اقتصادی 8 درصدی در آن هدف گذاری شده و برای 
تحقق آن به غیر از مناب��ع طرح های عمرانی 175 هزار میلیارد تومان در 
قالب صندوق پیشرفت و عدالت دیده شده است. در هر استان طرح هایی 
برای تحقق رشد اقتصادی برمبنای سند آمایش سرزمین دیده شده و سهم 
هر اس��تان در تحقق رشد اقتصادی 8درصدی مشخص شده است. بر این 
اساس استان بوشهر با رشد 10.2 درصدی در صدر و پس از آن استان های 
خوزس��تان با رشد 10 درصدی و ایالم با رشد 9.6 درصدی قرار گرفته اند. 
رتبه چهارم تا ششم از نظر هدف گذاری رشد اقتصادی به استان اردبیل با 
رشد 8.9 درصدی، یزد با رشد 8.8 درصدی و کهگیلویه و بویراحمد با رشد 
8.6 درصدی اختصاص دارد. اس��تان های زنجان و سمنان نیز هر کدام با 
رشد 8.5 درصدی، نقش خود را در رشد اقتصادی سال آینده ایفا می کنند. 
رشد استان قزوین هم در بودجه سال آینده 8.2 درصد برآورد شده و پس 
از آن سه استان کردستان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان با رشد 

8 درصدی دیده می شوند.
همچنین در طیف نرخ رش��د 7 درصدی، 17 استان حضور دارند که در 
بین آنها گیالن با رش��د 7.9 درصدی در صدر نشسته و سپس استان های 
کرمان با 7.7 درصد، آذربایجان شرقی با 7.6 درصد و مازندران و فارس هر 
کدام با رشد 7.5 درصد قرار دارند. سه استان چهارمحال و بختیاری، البرز 
و قم نیز هر کدام باید رشد 7.4 درصدی را در سال آینده تجربه کنند. برای 
آذربایجان غربی و گلستان رشد 7.3 درصدی و همدان، مرکزی و خراسان 
رضوی هم رشد 7.2 درصدی در نظر گرفته شده است. جالب اینکه استان 
تهران رش��د 7.1 درصدی در س��ال آینده خواهد داشت و پس از آن سه 
استان کرمانشاه، خراسان ش��مالی و اصفهان 7 درصد رشد خواهند کرد. 
در انتهای جدول نیز دو استان لرستان با رشد 6.9 درصدی و هرمزگان با 

رشد 6.5 دیده می شوند.
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رنکینگ اقتصادی استان ها

با نزدیک ش��دن به س��ومین س��ال همه گیری کووی��د-19، همچنان 
کالس های درس برای 647 میلیون دانش آموز در سراس��ر جهان تعطیل 
اس��ت. به گزارش بانک جهانی، اکنون به وفور و به طرز دردناکی روش��ن 
ش��ده که کودکان در طول همه گیری کمتر آموخته ان��د. طبق برآوردها، 
تعطیلی مدارس بر اثر همه گی��ری می تواند فقر یادگیری را افزایش دهد. 
کودکان 10 ساله ای که نمی توانند یک متن اصلی را بخوانند، در کشورهای 
با درآمد کم و متوس��ط به حدود 70 درصد می رس��د. این از دست دادن 
یادگیری می تواند برای یک نسل از دانش آموزان 17 تریلیون دالر در طول 
عمر هزینه داشته باش��د. حاال با فراگیری اومیکرون، دولت های بیشتری 
ممکن اس��ت وسوس��ه ش��وند مدارس را تعطیل کنند. از طرفی، تعطیلی 
مدارس بدون داش��تن زیرساخت آنالین باعث افزایش خسارات تحصیلی 
و محرومی��ت کودکان از مزایای حضور در مدرس��ه مانند امکان ارتباط با 
همکالسی ها و توس��عه مهارت های اجتماعی می شود. تعامل با معلمان و 
همساالن برای توس��عه توانایی های الزم برای کار مشترك ضروری است. 
عضوی از یک کالس بودن، حس تعلق را در کودك تقویت می کند و به او 

حس همدلی و عزت نفس می دهد.
در طول همه گیری کرونا، کودکان به حاشیه رانده شده، بیشترین مشکل 

را داش��تند. هنگامی که کالس های درس در پاییز سال گذشته بازگشایی 
شد، مش��خص شد که این کودکان حتی بیش��تر از همساالن خود عقب 
افتاده بودند. قبل از همه گیری، برابری جنس��یتی در آموزش رو به بهبود 
بود، اما تعطیلی مدارس حدود 10 میلیون دختر دیگر را در معرض خطر 
ازدواج زودهن��گام قرار داد که عمال پایان تحصیل آنها را تضمین می کند. 
اگر این پسرفت جبران نشود، فقر یادگیری و از دست دادن سرمایه انسانی، 
اقتصادها و جوامع را برای چندین دهه عقب نگه می دارد. باید به کودکان 
فرصتی داده شود تا تحصیلی را که از دست داده اند بازیابی کنند. آنها نیاز 
ب��ه مطالب خواندنی با طراحی خوب دارن��د. اگرچه فرصت های یادگیری 
دیجیتال، سیستم های آموزشی را متحول کرد که به آماده سازی آنها برای 
چالش های آینده کمک می کند. معلمان واجد ش��رایط و استفاده موثر از 

فناوری برای این فرآیند ضروری است.
بس��یاری از کش��ورها بس��ته های محرك گس��ترده ای را در پاس��خ به 
بحران های بهداشتی به کار گرفته اند، اما تا ژوئن 2021، کمتر از 3 درصد 
از ای��ن بودجه ب��ه بخش آموزش و پرورش اختصاص یافت و بیش��تر این 
منابع در اقتصادهای پیش��رفته هزینه شده است. در بسیاری از کشورهای 
کم درآم��د، افزایش پرداخت بدهی، هزینه های اجتماعی ضروری از جمله 

آموزش را از بین می برد. سرمایه گذاری در آموزش باید شامل تامین مالی 
برای فناوری آموزش��ی باشد، آن هم با در نظر گرفتن آنچه در زمینه های 

مختلف در سراسر جهان خوب عمل کرده است.
اوروگوئه یکی از داس��تان های موفق در این زمینه اس��ت. در 10 س��ال 
گذشته دولتمردان اوروگوئه در زیرساخت ها، محتوای دیجیتال و ظرفیت 
معلمان پس از تعطیلی کالس های درس س��رمایه گذاری کرده و کشور را 
برای تغییر به سمت آموزش آنالین آماده می کنند. در کنیا، همه کودکان 
از جمله آنهایی که دارای معلولیت هستند، می توانند به کتاب های درسی 
دیجیتالی  دسترس��ی داشته باشند. این دسترس��ی دیجیتال می تواند به 
عن��وان یک اکوالیزر عالی عمل کن��د. منابع باید عاقالنه با در نظر گرفتن 
زیرساخت های برق کشورها، اتصال به اینترنت، دستگاه های دیجیتال فعال 
ب��رای محروم ترین دانش آموزان و ظرفیت مدیریت و پیاده س��ازی داده ها، 
س��رمایه گذاری شود. دسترسی به آموزش باکیفیت قبل از همه گیری هم 
نامتوازن بود و در حال حاضر هم حتی بیشتر شده است. با سرمایه گذاری 
در بازیابی یادگیری و اس��تفاده هوش��مندانه از فناوری می توان از تجربه 
همه گی��ری به عنوان یک کاتالیزور برای بهبود آموزش برای همه کودکان 

استفاده کرد.
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نظرسنجیمرکزآمارایراننشانمیدهد
فرهنگرفتاریخریدارانلوازمخانگی

نظرس��نجی مرکز آمار ایران درباره فرهنگ رفتاری خریداران لوازم 
خانگی نش��ان می دهد که مهمترین نکته در خری��د لوازم خانگی از 
نگاه مردم، کیفیت کاال اس��ت و برند لوازم خانگی و جذابیت ظاهری 
در مرات��ب بعدی قرار دارن��د. در این گزارش آماری، دالیل کم رغبتی 
مش��تریان به لوازم خانگ��ی داخلی و همچنین عرض��ه لوازم خانگی 
خارجی از نگاه فروش��ندگان بررسی ش��ده است. این گزارش با اشاره 
به دالیل ضعف کیفیت لوازم خانگی داخلی از قول فروش��ندگان این 
محص��والت می گوید که تولی��دات ایران به دالی��ل پنجگانه کیفیت 
همسان با نمونه   های مدرن و خارجی ندارند. اوال از آنجا که تکنولوژی 
و نوآوری س��طح باالیی در این محصوالت به کار گرفته نشده، فاصله 
محصوالت داخلی با تولیدات رقبای خارجی محسوس است. در عین 
حال به دلیل باال بودن هزینه تولید، صنایع داخلی با مش��کل کاهش 
کیفیت روبه رو هس��تند. در ضمن قطعات به کار رفته در محصوالت 
خارجی نس��بت به همین قطعات در تولیدات داخل��ی بهتر و از این 
ناحیه اعتماد و اطمینان به صنایع داخلی کمتر است. فقدان  خالقیت 
در طراحی و ب��ازار داخلی غیررقابتی از دیگر عوامل اختالف کیفیت 

بین تولیدات داخلی و خارجی لوازم خانگی در بازار ایران است.
در این نظرس��نجی از فروشندگان لوازم خانگی سوال شد که دلیل 
عرضه لوازم خانگ��ی خارجی در بازار به رغم وج��ود برندهای داخلی 
چیس��ت؟ در پاسخ به این س��وال، هفت گزینه مطرح شده که نتایج 
نش��ان می دهد تقاضا از طرف مش��تریان با 34 درصد، کیفیت بهتر 
کاالهای خارجی با 22 درصد، فروش آسان تر محصوالت خارجی برای 
فروش��ندگان با 20 درصد، سود بیش��تر با 10 درصد، رقابت با سایر 
فروش��ندگان با 5 درصد، عدم استقبال از کاالهای ساخت داخل با 5 
درصد و سایر موارد با 4 درصد به ترتیب بیشترین نقش را در وضعیت 

فعلی بازار لوازم خانگی ایران دارند.
س��وال دیگری که از فروشندگان پرسیده ش��د، این بود که دالیل 
کیفیت بیش��تر لوازم خانگی خارجی نس��بت ب��ه محصوالت داخلی 
چیس��ت؟ 9 گزینه در پاس��خ به این پرس��ش در نظر گرفته شد که 
تکنولوژی پیش��رفته   تر با 26 درصد، خالقیت در طراحی مناسب   تر با 
19.9 درص��د، دوام ب��اال با 17.9 درصد و اطمین��ان از کیفیت باالتر 
قطعات ب��ه کار رفته در محصوالت خارجی ب��ا 17.8 درصد، مصرف 
پایین انرژی با 7.3 درصد، سیاست   های حمایتی کشورهای خارجی با 
5.1 درصد، توجه به نیاز کشورهای مقصد با 2.9 درصد، بازار رقابتی 
کش��ور صادرکننده با 2.6 درصد و سایر عوامل با نیم درصد، دیدگاه 

فروشندگان را بازگو می کند.
همچنی��ن بی  توجهی ب��ه تکنولوژی روز و به کارگی��ری نوآوری در 
ل��وازم به همراه ب��اال بودن هزینه تولید و کاه��ش کیفیت هر یک با 
26 درص��د، عدم اطمین��ان به کیفیت قطعات ب��ه کار رفته در کاال با 
23 درصد، فق��دان  خالقیت در طراحی با 18 درصد، بازار غیررقابتی 
داخلی با 7 درصد و س��ایر عوامل با یک درصد از جمله دالیل ضعف 
لوازم خانگی داخلی از نگاه فروشندگان این کاالها بوده است. از سوی 
دیگر، درباره دالیل کم رغبتی مش��تریان ایرانی به محصوالت داخلی، 
10 گزینه به دس��ت آمده اس��ت که قابل اعتماد نبودن با 21 درصد، 
نبود کیفیت در مقابل رقبای خارجی با 16 درصد، قیمت نامناس��ب 
ب��ا 14 درصد، فرهنگ حاکم بر رفتار مش��تریان با حدود 12 درصد، 
خدمات پس از فروش ضعیف با 11 درصد، تجربه ناموفق از کاال با 8 
درصد، عدم توصیه سایر مصرف کنندگان با 8 درصد، تبلیغات ضعیف 
با 5 درصد، توجه فنی فروشنده با 2 درصد و سایر موارد با 2 درصد، 
مهمترین مبانی بی  توجهی مش��تریان داخلی به محصوالت ایرانی را 
تشکیل می دهد. نکته دیگر اینکه در تحلیل فرهنگ رفتاری حاکم بر 
مش��تریان و انتخاب تولید خارجی توسط آنها، هشت دلیل بیان شده 
که توجه تولیدکنندگان خارجی لوازم خانگی به کیفیت با 27 درصد، 
اهمی��ت دادن به برند کاال ب��ا 25 درصد، توجه به جذابیت ظاهری با 
19 درصد، چشم    و هم   چشمی با 14 درصد، اهمیت دادن به تبلیغات 
جهانی با 6 درصد، حمای��ت از تولید داخلی با 5 درصد، عدم حمایت 
از هویت ملی با 2 درصد و س��ایر عوامل با یک درصد از عوامل اصلی 

این انتخاب هستند.
برآیند دیدگاه های فروش��ندگان در این نظرسنجی نشان می دهد 
ک��ه م��ردم در درجه اول برای خری��د لوازم خانگ��ی، کیفیت کاال را 
م��الك انتخاب قرار می دهن��د و در درجه دوم و س��وم به برند لوازم 
خانگ��ی و جذابیت ظاهری آن توجه می کنند. در واقع مش��تریان در 
بازار لوازم خانگی به دالیل مختلفی توجهی به کاالهای داخلی ندارند 
ک��ه مهمترین آنها به قاب��ل اعتماد نبودن، کیفیت کمتر نس��بت به 
نمونه   های خارجی، قیمت نامناسب و فرهنگ حاکم بر رفتار مشتریان 
برمی گردد. از س��وی دیگر، دوام بیشتر لوازم خانگی خارجی به دلیل 
قطعات بهتر و اس��تفاده خالقانه از طراحی در کنار تکنولوژی بهتر و 
پیشرفته   تر، سه دلیل عمده ای است که باعث ترجیح کاالی خارجی به 

ایرانی از سوی خریداران شده است.
نکته جالب در فرهنگ رفتاری خریداران لوازم خانگی، اهمیت برند 
کاال، اهمیت کیفیت و جاذبه ظاهری اس��ت که طبق شواهد موجود، 
اثر عمیقی بر فرهنگ خرید لوازم خانگی در ایران دارد. فروشندگان در 
این نظرسنجی گفته اند که مسائلی نظیر مصرف کمتر انرژی، حمایت 
کش��ورهای خارجی از صنعت لوازم خانگ��ی در کنار اهمیت   دادن به 
بازارهای خارجی از س��وی تولیدکنندگان خارجی از جمله مهمترین 
دالیلی اس��ت که به اقبال بیشتر تولیدات خارجی در کشورمان منجر 
ش��ده اس��ت. در یک کالم، دلیل عرضه لوازم خانگی خارجی در بازار 
ایران به رغم حضور برندهای داخلی بیش از هر چیز به تقاضا از جانب 
مشتریان برمی گردد، ضمن اینکه شرایط فروش آسان تر، سود بیشتر 
و کیفیت بهتر کاالها نیز فروش��ندگان را به عرضه این محصوالت در 

فروشگاه   های خود ترغیب می کند.
هرچند شواهد این نظرسنجی نمی   تواند بازگوکننده همه آنچه در 
بازار لوازم خانگی ایران می   گذرد، باش��د، اما از کنار هم قرار دادن این 
پازل ها می   توان به چالش های صنعت لوازم خانگی کش��ور پی برد. از 
آنجا که در گزارش مرکز آمار ایران به لزوم استفاده از این شواهد برای 
اصالح مسیر صنعت اشاره شده، سیاست گذار بخش صنعت می   تواند 
با تنظیم   گری مناس��ب بخش لوازم خانگ��ی، بنگاه   های این صنعت را 
به س��مت ارتقای کیفیت، بهبود س��طح تکنولوژی و تولید محصول 
ب��ا آخرین روندهای نوآوری ترغیب کن��د تا بدین ترتیب زمینه برای 
افزایش رقابت   پذیری این محصوالت در بین فروش��ندگان و مشتریان 

فراهم شود.
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از آنج��ا که وزارت راه و شهرس��ازی باید در 17 دی ماه لیس��ت نهایی 
خانه ه��ای خالی را معرفی می ک��رد، جدیدترین صحبت های مس��ئوالن 
س��ازمان امور مالیاتی نش��ان می دهد که اطالعات ح��دود 12 هزار واحد 
مس��کونی خالی در اختیار این س��ازمان قرار گرفته اس��ت، اما باز هم این 
اطالعات ناقص اس��ت و برای اخذ مالیات از خانه های خالی کافی نیست. 
بنابراین دریافت مالیات از خانه های خالی همچنان درگیر اختالف بر س��ر 
معرفی اطالعات این خانه هاست و هیچ نهادی کوتاهی در بالتکلیف ماندن 
این قانون را برعهده نمی گیرد. به گزارش ایسنا، پس از اینکه سازمان امور 
مالیاتی در هفته گذشته اعالم کرد که اطالعات ارسالی از سوی وزارت راه و 
شهرسازی درباره خانه های خالی ایراد دارد و نمی توان برمبنای آنها نسبت 
به مطالبه مالیات اقدام کرد، وزارت راه و شهرسازی از ارسال لیست نهایی 

خانه های خالی تا 17 دی ماه به سازمان امور مالیاتی خبر داد.
حاال صحبت های محمد مسیحی، معاون سازمان امور مالیاتی که شامگاه 
دوشنبه در یک برنامه تلویزیونی مطرح کرد، حاکی از آن است که حدود 
12 هزار واحد مس��کونی خالی به سازمان مالیاتی ارسال شده که 9 هزار 
واحد متعلق به اش��خاص حقوقی و 3 هزار واحد نیز مربوط به اش��خاص 
حقیقی است و بررسی ها نشان می دهد اطالعات مربوط به این واحدها باز 
هم کامل نیست؛ موضوعی که از ادامه کشمکش ها بر سر معرفی خانه های 

خالی حکایت دارد.
اطالعاتخانههایخالیبرگشتخورد

آنط��ور که معاون س��ازمان امور مالیاتی توضی��ح داده، واحدهای خالی 
معرفی ش��ده کمتر از 120 روز خالی بوده اند و قرار ش��ده تا ایرادات آنها 
رفع ش��ود زیرا طب��ق قانون، یک ملک در یک س��ال مالیاتی حداقل باید 
120 روز خالی باشد و پس از این 120 روز به ازای هر ماه سازمان مالیاتی 
می تواند نسبت به اخذ مالیات اقدام کند. از سوی دیگر، یکی از ابهامات در 
این زمینه این است که چرا سازمان امور مالیاتی نسبت به اخذ مالیات از 
یک میلیون و 300 هزار خانه خالی که مربوط به قانون 1394 است، اقدام 
نمی کند که معاون س��ازمان مالیاتی ضمن بیان اینکه با اطالعات موجود 

فقط از 3 هزار خانه خالی می توان مالیات گرفت، پاس��خ داد: مبنای قانون 
برای شناس��ایی خانه خالی خوداظهاری است که یک میلیون خانه خالی 
شناس��ایی ش��ده مربوط به قانون س��ال 1394 مبنای آنها از سال 1399 
براساس مراجعه نکردن است که قرار شده این موضوع راستی آزمایی شود. 
عالوه بر این، با توجه به اینکه پیش از این نیز س��ازمان مالیاتی اطالعات 
خانه های خالی را ناقص دانسته بود، مسیحی، اطالعات الزم و دقیق برای 
اخذ مالیات از خانه های خالی را اطالعات هویتی ملک، مالک، متراژ ملک 
و زمان خالی بودن اعالم کرد. یکی دیگر از ابهامات اجرای مالیات خانه های 
خالی، تعداد خانه های اعالمی از س��وی س��ازمان مالیاتی و وزارت مسکن 
است، زیرا سازمان امور مالیاتی می گوید که 12 هزار واحد معرفی شده، اما 
وزارت راه و شهرسازی از شناسایی بیش از یک میلیون خانه خبر می دهد.

در همین حال، محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید 
که یک میلیون و 300 هزار واحد مس��کونی خالی شناسایی شده و برای 
مالکان آنها برای بار س��وم پیامک ارسال شده است تا اطالعات مربوط به 
خانه های خود را مجددا ویرایش کنند که کمترین ریسک مبنی بر اشتباه 

و نقص اطالعات وجود داشته باشد.
او ب��ا بی��ان اینکه تا آخر دی م��اه اطالعات خانه های خال��ی نهایی و از 
ابتدای بهمن از این خانه ها مالیات اخذ می ش��ود، می افزاید: یک میلیون و 
300 هزار خانه خالی شناس��ایی شده عموما مربوط به قانون سال 1394 
اس��ت زیرا برای قانون جدید هنوز مهلت تعیین شده که 120 روز سپری 

نشده است.
حال سوال مهم در راستای اجرای مالیات خانه های خالی این است که 
کدام نهاد کم کاری کرده است؟ در پاسخ به این پرسش، معاون وزارت راه و 
شهرسازی از اینکه همه بار اجرای این قانون بر  وزارت راه و شهرسازی قرار 
گرفته انتقاد می کند و می گوید: در قانون، نظام بانکی باید افرادی که نسبت 
به خوداظهاری اطالعات خانه های خود اقدام نکرده باشند از خدمات بانکی 
محروم کند، آیا اجرای این تکلیف از بانک ها پیگیری شده است؟ از سوی 
دیگر، س��ازمان هدفمندی یارانه ها موظف است یارانه کسانی که وضعیت 

سکونتی خود را اعالم نکردند، قطع کنند، آیا اجرای این تکلیف نیز مورد 
بررسی قرار گرفته است؟ ما با تضارب اطالعات و مکاتبه با سایر دستگاه ها 
اطالعات س��کونتی 60 میلیون خانوار را ثبت کرده ایم. اجرای صفر تا صد 
قانون را نباید از وزارت راه و شهرس��ازی انتظار داش��ت بلکه سازمان امور 

مالیاتی هم باید گام های الزم را بردارد. 
کدامسازمانکمکاریکردهاست؟

در واکن��ش به این صحبت ها، مس��یحی به بندهای��ی از قانون مالیات 
خانه ه��ای خالی اش��اره می کند ک��ه طبق آن، وزارت راه و شهرس��ازی با 
هماهنگی وزارت ارتباطات باید به واحدهای مسکونی انبوه سازان که بیش 
از یک سال خالی باشند، یک ماه مانده به پایان مهلت اخطار بدهد و سامانه 
امالك و اسکان باید به گونه ای طراحی شده باشد که امکان عرضه واحدها 
برای اجاره در آن پیش بینی ش��ده باشد که این موارد رعایت نشده است. 
طبق گفته معاون س��ازمان مالیاتی، براساس آنچه که قانون تعیین کرده 
اس��ت اگر مردم نس��بت به مالیات خانه های خالی اعتراض داشته باشند، 
نماینده وزارت مسکن باید متقاعد شود که بنابراین، وزارت راه و شهرسازی 
نماینده اصلی اجرای این قانون اس��ت. عالوه ب��ر این، مهدی طغیانی نیز 
می گوید: با اینکه باید تمام دس��تگاه های مربوطه نس��بت به اجرای دقیق 
قانون اقدام کنند، اما ستون اصلی اجرای این قانون مالیات خانه های خالی 

وزارت مسکن است. 
بنابراین صحبت های مس��ئوالن درباره دالیل اجرانش��دن قانون مالیات 
خانه ه��ای خالی بیانگر این اس��ت که اجرای این قان��ون همچنان درگیر 
اختالفات اس��ت و بر س��ر اینکه متول��ی اصلی اجرای مالی��ات خانه های 
خالی کیس��ت، بحث و جدل بس��یار است. فارغ از این مسئله، وزارت راه و 
شهرس��ازی مجددا وعده داده است که تا پایان دی ماه اطالعات خانه های 
خالی راستی آزمایی و نهایی و از ابتدای بهمن نسبت به مطالبه مالیات برای 
آنها اقدام می ش��ود که این س��وال را ایجاد می کند که با وجود بالتکلیفی 
اج��رای این قانون تاکن��ون چه تضمینی وجود دارد که ت��ا پایان این ماه 

اطالعات تکمیل و برای اخذ مالیات اقدام خواهد شد؟

اختالفهابرسرمعرفیخانههایخالیباالگرفت

خانه های خالی در کشاکش مالیاتی

رئیس کل بیمه مرکزی از پرداخت 100 هزار میلیارد تومان خس��ارت 
در س��ال 1400 خبر داد و گفت امسال 100 هزار میلیارد تومان خسارت 
توسط بیمه پرداخت شده و پرتفوی صدور بیمه نامه به 110 هزار میلیارد 

تومان رسیده است.
غالمرضا س��لیمانی در روی��داد »تبادل فناوری صنع��ت بیمه« که روز 
گذش��ته با همکاری بیمه مرکزی ایران و صندوق نوآوری و ش��کوفایی در 
مح��ل این صندوق به صورت آنالین برگزار ش��د، ورود صندوق نوآوری و 
ش��کوفایی به صنعت بیمه را ش��روع مبارکی دانست و افزود: صنعت بیمه 
به ظاهر صنعت آرامی اس��ت، ولی در عین حال صنعتی با پیچیدگی های 
زیادی همراه است و افرادی که با این صنعت آشنایی ندارند، تصور می کنند 
که ماهیانه هزینه ای پرداخت می کنند و در نهایت با مشکالت زیاد بخشی 
از خس��ارت خود را دریافت می کنند. این تصور در حالی است که در یک 
س��ال جاری 110 هزار میلیارد تومان بیمه نامه صادر ش��ده و حدود 100 
هزار میلیارد تومان نیز خسارت پرداختیم. بازگشت سرمایه این صنعت در 

کشور 200 میلیارد تومان است که باید سه برابر این میزان باشد.
او صنع��ت بیمه را زمینه مناس��بی برای ورود ش��رکت های دانش بنیان 
دانس��ت و ادام��ه داد: در صنعت بیمه حوزه های بک��ری داریم که تاکنون 
کسی در آن وارد نشده که از آن جمله می توان به تخصیص درصد بیمه و 
برآورد خس��ارت اشاره کرد. همچنین برای دیجیتالی کردن خدمات بیمه 
ش��رکت هایی ایجاد شده اس��ت و در حال حاضر 33 شرکت فعال در این 
زمینه داریم و 64 شرکت نیز در لیست انتظار دریافت مجوزها قرار دارند.

رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه این صنعت در حال گس��ترده 
ش��دن و بزرگ ش��دن اس��ت، گفت: در آین��ده به دلیل کمب��ود بودجه 

س��ازمان های دولتی بیمه گذار مانند سازمان تامین اجتماعی، تنها در حد 
بیمه پایه سرویس می دهند؛ از این رو در جلسات شورای بیمه سالمت هر 
روز ش��اهد رشد بیمه های تکمیلی هستیم و این در حالی است که ساز و 
کارها و پلتفرم آن مهیا نیس��ت و در این زمینه شرکت های دانش بنیان و 

فناور می توانند فعال شوند.
سلیمانی سپس به برخی از چالش های صنعت بیمه برای برآورد میزان 
خسارت اش��اره کرد و توضیح داد: به عنوان نمونه در حوادث آتش سوزی 
موضوع عمدی بودن یا نبودن حادثه، بحث روز بیمه های دنیاس��ت که به 
آن پرداخته اند تا خسارت غیرواقعی به بیمه گذار پرداخت نشود که رفع این 

چالش می تواند از سوی فناوران صورت گیرد.
او به تعریف خدمات جدید در بیمه اشاره کرد و با بیان اینکه بیمه عمر 
به نام بیمه زندگی در دست طراحی است، افزود: براساس طرح جدید که 
زیرساخت های آن در کشور موجود است، قرار است خدمات بیمه تکمیلی 
بازنشس��تگی عرضه شود. س��لیمانی با تاکید بر اینکه امروز بیمه از حالت 
شخص ثالث فراتر رفته است، گفت: بر این اساس یکی از وظایف ما توسعه 
محصوالت جدید بیمه ای اس��ت. یکی از محصوالت جدید، ایجاد صندوق 

بیمه حوادث طبیعی است که در ایران در این زمینه کار نشده است.
همچنی��ن در ادام��ه این رویداد، دبیرکل س��ندیکای بیمه گ��ران ایران 
از ت��الش صنعت بیمه برای رس��اندن ضریب نفوذ بیم��ه از 2.6 درصد به 
میانگین دنیا س��خن گفت و افزود: در هدف گذاری های صورت گرفته قرار 
است ضریب نفوذ بیمه کشور از 2.6 درصد به 7 درصد که میانگین ضریب 
نفوذ دنیاس��ت، برسد. سیدمحمد کریمی با بیان اینکه در مدیریت جدید 
چهار وظیفه برای مدیران تعریف ش��ده است، افزود: »هدایت و راهبری«، 

»برنامه ریزی«، »سازماندهی« و »نظارت« از جمله وظایف یک مدیر است، 
ولی در رویکردهای جدید یک وظیفه جدید به آن اضافه شده که عبارت 

است از »نوآوری و خالقیت«.
او نوآوری را عاملی دانس��ت که انس��ان با بهره گیری از امکانات می تواند 
راهکارهای��ی را ب��رای توس��عه ارائ��ه دهد و ادام��ه داد: جوانان کش��ور و 
ش��رکت های دانش بنیان از این ویژگی برخوردار هستند و بر این اساس با 
تش��کیل معاونت فناوری در نهاد ریاست جمهوری اقدام به استعدادیابی و 

پرورش جوانان شده است.
کریمی با اش��اره ب��ه نقش ابزاره��ای مالی برای حمای��ت از توانمندی 
ش��رکت های فناور و جوانان نوآور، خاطرنشان کرد: صنعت بیمه در کشور 
سابقه 80 س��اله دارد و در سال های اخیر قوانین مترقی برای این صنعت 
تدوین و تصویب ش��ده اس��ت و در هدف گذاری های صورت گرفته در این 

صنعت قرار است ضریب نفوذ بیمه از 2.6 درصد به 7 درصد برسد.
دبیرکل س��ندیکای بیمه گران ایران، عدد هفت برای ضریب نفوذ بیمه 
کش��ور را میانگین ضریب بیمه در دنیا دانس��ت و افزود: در کشور آمریکا 
ضریب نفوذ بیمه 12، در ژاپن 8، در کره 11 و در انگلستان 11 است و ما 

باید تالش کنیم تا این عدد محقق شود.
وی بالك چین را از جمله فناوری های قابل کاربرد در صنعت بیمه عنوان 
ک��رد و گفت: در حال حاضر 80 هزار نماینده در کش��ور داریم که باید به 
گونه ای برنامه ریزی ش��ود و همگرایی میان آنها ایجاد ش��ود که مشارکت 
ش��رکت های دانش بنیان موجب بروز اختالل در این صنعت نش��ود که در 
این زمینه از شرکت های دانش بنیان درخواست داریم تا پیشنهادات خود 

را ارائه دهند.

دررویداد»تبادلفناوریصنعتبیمه«مطرحشد

ضریبنفوذبیمه3برابرمیشود

بانکنامه

قیمتسکه270هزارتومانافزایشیافت
نوسانسکهدرکانال12میلیونی

قیم��ت دالر در بازار آزاد تهران در کانال 27 هزار تومان در حال 
نوسان است و به موازات آن، نرخ دالر در صرافی های بانکی در یک 
پل��ه پایین تر جریان دارد. بر این اس��اس، قیمت دالر روز گذش��ته 
)سه ش��نبه 21 دی ماه( در صرافی های بانکی ب��ا 20 تومان کاهش 
نس��بت به روز قبل، 26 هزار و 717 تومان معامله ش��د. آخرین بار 
خردادماه امس��ال دالر در کانال 26 هزار تومان قرار داش��ت. قیمت 
فروش یورو نیز با 20 تومان کاهش به 30 هزار و 303 تومان رسید. 
قیمت خرید هر دالر 26 هزار و 188 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 

29 هزار و 703 تومان اعالم شد.
قیمت س��که نیز پس از آنکه در س��ومین روز هفته به کانال 12 
میلیون تومان رس��ید، در روز گذشته 270 هزار تومان افزایش پیدا 
کرد. بدین ترتیب، ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
ب��ا افزایش 270 هزار تومانی به رقم 12 میلیون و 170 هزار تومان 
رس��ید و س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیم��ت 11 میلیون 
و 750 ه��زار تومان معامله ش��د. همچنین نیم س��که بهار آزادی 6 
میلیون و 600 هزار تومان، ربع س��که 3 میلیون و 600 هزار تومان 
و س��که یک گرمی 2 میلیون و 250 ه��زار تومان قیمت خورد. در 
ب��ازار طال نی��ز نرخ هر گرم طالی 18 عیار ب��ه یک میلیون و 214 
هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال نیز 5  میلیون و 263 هزار 
تومان ش��د. قیمت اُنس جهانی طال نیز با هفت دالر افزایش با نرخ 

یک هزار و 805 دالر معامله شد.

ماجرایسودجوییدالالنازدالرآبیوسفید
دالالن بازار ارز به بهانه اینکه احتمال تقلبی بودن دالر س��فید نسبت به 
دالر آبی بیش��تر است، دالر س��فید را ارزان تر از دالر آبی می خرند و تمایل 
بیش��تری به خرید دالر آبی دارند؛ درحالی که از نظر فعاالن رس��می بازار 
ارز، این دو نوع دالر تفاوتی از نظر ارزش��ی ندارند.  به گزارش ایس��نا، دالر 
چ��اپ قدیم از لحاظ ظاهری با دالر چاپ جدی��د تفاوت های ظاهری دارد 
که این تفاوت در رنگ آنها بارز و قابل مش��اهده است زیرا دالر چاپ قدیم 
به دالر س��فید و چ��اپ جدید به دالر آبی معروف اس��ت. البته این دو نوع 
اس��کناس تفاوت های ظاهری دیگری غیر از رنگ دارن��د که این تفاوت ها 
ش��امل تغییر فونت عدد 100 به صورت متفاوت در قس��مت باال، پش��ت و 
روی اس��کناس ها، ق��رار دادن یک خط آبی پهن جه��ت افزایش امنیت در 
وسط اسکناس و تصویر بنجامین فرانکلین بدون دایره و حاشیه  است. فارغ 
از تفاوت های ظاهری بین این دو اسکناس، اگر یک بار به بازار ارز سر زده 
باش��ید و پای صحبت فعاالن این بازار به خصوص فعاالن غیررس��می ارزی 
نشسته باشید، متوجه این موضوع شده اید که نزد دالالن، دالر آبی یا همان 
اسکناس های 100 دالری آبی رنگ قیمت و ارزش بیشتری نسبت به دالر 
معمولی که سفید یا سبزرنگ است، دارد. همچنین برای خرید دالر بیشتر 
خواه��ان دریافت دالر آبی هس��تند و بهانه ای که از س��وی دالالن در این 
زمینه مطرح می ش��ود، این است که احتمال تقلبی بودن دالر سفید نسبت 
به دالر آبی بیشتر است و به جهت باالبودن امنیت و پیچیده تر بودن جعل 
دالر آبی، این اس��کناس را با قیمت باالتری می فروشند. این در حالی است 
که پیگیری ها از صراف ها و فعاالن بازار رسمی حاکی از آن است که این دو 
نوع دالر در خارج از مرزهای کشورمان )در صورتی که هر دو اصل باشند( 
دارای ارزش یکسانی هستند، اما به دلیل وجود دالالن در بازار داخلی ارز، 

دالر آبی به قیمت ریالی باالتری نسبت به دالر سفید به فروش می رسد.

عقبنشینیدوبارهبازارمسکن
معامالتمسکنقفلشد

گزارش های میدانی از س��طح شهر تهران، کاهش نسبی معامالت مسکن 
نس��بت به ماه قبل را نشان می دهد. مش��اوران امالك می گویند خریداران و 
فروش��ندگان در انتظار تعیین تکلیف وضعیت سیاسی و اقتصادی هستند و 
ب��ه همین دلیل از خری��د و فروش امتناع می کنند؛ در عین حال تقاضا برای 

واحدهای ارزنده بیش از عرضه  آنها است.
به گزارش ایسنا، مشاوران امالك شهر تهران از کاهش نسبی معامالت در 
دی ماه نس��بت به آذرماه خبر می دهند. پس از رونق نس��بی بازار مسکن در 
آذرماه امسال که به رشد ماهیانه 34 درصدی معامالت و انعقاد حدود 9800 
فقره قرارداد خرید و فروش در پایتخت منجر شد، تحت تاثیر عوامل سیاسی 
بین المللی، افت بازارهای ارز و بورس، معامالت مسکن به حالت تعلیق درآمد. 
طرف تقاضا در انتظار افت قیمت ها و طرف عرضه منتظر افزایش اس��ت. در 

عین تغییر قیمت چندانی در یک ماه گذشته رخ نداده است.
با وجود کسادی معامالت مسکن در اغلب مناطق تهران، واسطه های ملکی 
غرب پایتخت از رونق نسبی در این محدوده خبر می دهند. علت آن می تواند 
به غنای عرضه آپارتمان در منطقه 5 مربوط باش��د. در شرایطی که به دلیل 
کمبود فایل های فول امکانات ناش��ی از افت ساخت و ساز در مناطق جنوبی 
و ش��رقی تهران، افزایش عرضه نس��بت به تقاضا در غرب تهران از ایجاد یخ 
رکود در این محدوده جلوگیری کرده اس��ت. اگرچه آپارتمان های قدیمی و 
ناقص در بازار مس��کن ب��ه وفور وجود دارد، عرضه خانه های نوس��از در بازار 
کاهش یافته و همین مس��ئله فاصله قیمتی بین واحدهای نوس��از و قدیمی 

را تشدید کرده است.
گذش��ته از رشد ش��دید قیمت ها طی چهار سال گذش��ته که علت اصلی 
رکود معامالت محسوب می شود، دلیل دیگر افت قراردادهای خرید و فروش 
در تهران به عقب نش��ینی فروش��ندگان برمی گردد. بنا به گفته واسطه های 
ملکی، هم اکنون تعداد خریداران برای واحدهای ارزنده بیش از فروش��ندگان 
است. این نسبت برای آپارتمان های دارای نقص، برعکس دیده می شود؛ بدین 

صورت که عرضه واحدهای قدیمی به مراتب بیش از تقاضا است.
از حدود یک ماه قبل بر تعداد کسانی که از طریق وام 480 میلیون تومانی 
اوراق تس��هیالت بانک مس��کن قصد خرید خانه دارند افزوده ش��ده است. از 
روز 23 آذرماه، بانک مس��کن هزینه دریافت تسهیالت مسکن از محل اوراق 
گواهی حق تقدم تسهیالت مس��کن را 50 درصد کاهش داد. همین مسئله 
جذابیت دریافت این نوع تس��هیالت را باال برد و قیمت اوراق تسه از متوسط 
107 هزار تومان در روز 22 آذرماه با نوس��انات افزایش��ی هم اکنون به حدود 

115 هزار تومان رسیده است.
اغلب کسانی که قدرت خریدشان با وام 480 میلیون تومانی اوراق افزایش 
یافته، متقاضیانی هس��تند که قصد تبدیل به احسن واحدهای خود را دارند؛ 
چراکه ب��ا 480 میلیون تومان تقریبا در هیچ جای تهران نمی توان آپارتمان 
خریداری کرد. متوسط قیمت یک آپارتمان 50 متری در منطقه 18 به عنوان 

ارزان ترین منطقه تهران 590 میلیون تومان است.
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باشگاه»تاجسابق«وقفشدهاست
ایرادبهواگذاریباشگاهاستقالل

مستندات و اظهارات مطرح شده نشان می دهد که اساسنامه باشگاه تاج 
س��ابق )استقالل( در ثبت شرکت ها همچنان پابرجاست و وجاهت قانونی 
دارد و با توجه به وقف عام شدن باشگاه »تاج«، امکان خصوصی سازی آن 

وجود ندارد؛ موضوعی که سال هاست وزارت ورزش دنبال انجام آن است.
با حذف اس��تقالل و پرس��پولیس از لیگ قهرمانان آس��یا دوباره بحث 
مالکیت این دو باشگاه و خصوصی سازی آنها به اوج خود رسیده تا جایی که 
حتی عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه به این موضوع واکنش نش��ان داد. 
با این حال موضوعی درباره باش��گاه استقالل وجود دارد که می تواند مانع 
روند خصوصی سازی این باشگاه شود. ماجرا به سال 1347 و ثبت اساسنامه 
باشگاه تاج در ثبت شرکت ها برمی گردد، جایی که تیمسار خسروانی باشگاه 
تاج را وقف عام کرده است. این اقدام تیمسار خسروانی و در ادامه انحالل 
نیافتن باشگاه تاج سابق و تغییر نام آن به استقالل تهران، خصوصی سازی 
اس��تقالل را وارد مرحله جدی��دی می کند چراکه براس��اس قانون امکان 

واگذاری موقوفات وجود ندارد.
در این زمینه، کاظم اولیایی، مدیرعامل اسبق استقالل به ایسنا، گفت: 
بن��ا بر دالیلی اولین کاری که اواخر س��ال 68 انج��ام دادم این بود که به 
دنبال ماهیت حقوقی باشگاه استقالل رفتم. برای ماهیت حقوقی به ثبت 
شرکت ها مراجعه کردم که متوجه شدم سازمان ورزشی، فرهنگی تاج ایران 
با آخرین ورژن اساسنامه مربوط به سال 47 ثبت شده است. در اساسنامه 
قید شده که مرحوم آقای خسروانی، بنیان گذار و مالک اصلی باشگاه، تاج 
را از نظر ش��رعی به آقا سید حسن امامی، امام جمعه وقت تهران و از نظر 
ثبت شرکت ها، وقف کرده است. او در اساسنامه قید کرده که تا زمانی که 
در قید حیات است، مالکیت برای اوست و پس از آن »به جوانان مملکتم 

واگذار می کنم.«
ب��ه گفته اولیایی، او هیأت امنایی برای باش��گاه ت��اج در نظر گرفته که 
خودش تا زمان حیات به عنوان رئیس این هیأت امنا بوده اس��ت. من سه 
س��ال پیش هم مجبور شدم از ثبت شرکت ها اس��تعالمی بگیرم که این 
اساسنامه از نظر آنها همچنان پابرجاست که آنها جواب دادند، این اساسنامه 
ساری و جاری است. این واقعیتی است که باشگاه تاج را در مالکیت جوانان 

ایران داریم و به نظر االن تصرف آن غیرقانونی است.

عضوناظرمجلسدرشورایبورسمطرحکرد
ضرورتاصالحشیوهعرضههایاولیه

عضو ناضر مجلس در ش��ورای عالی ب��ورس، توضیحاتی در مورد تغییر 
قانون اوراق بهادار، ش��یوه عرضه های اولیه، نوسان گیری و بازارگردانی در 
بازار سرمایه ارائه کرد. محسن علیزاده با بیان اینکه در دولت قبلی بنا بود 
قانون اوراق بهادار تغییر کند و اصالحاتی انجام ش��ود که نش��د، گفت: در 
دولت سیزدهم وزارت اقتصاد هم در این خصوص اعالم آمادگی کرد و در 
نهایت اقدامی انجام نشد. در نتیجه مجلس تصمیم گرفت که این موضوع را 
پیگیری کند و با کمک فعاالن بازارسرمایه به این موضوع بپردازد تا بتوانیم 

آثار مثبتی را در بورس شاهد باشیم و خألهای بازارسرمایه پر شود.
او با اشاره به شفافس��ازی بخش دوم اصالحیه قانون اوراق بهادار افزود: 
موضوع مورد بحث در بخش دوم پیش��نویس قان��ون اوراق بهادار، آموزش 
بود که با حواشی و انتقاد فعاالن بازار مواجه شد. درخصوص شفاف سازی 
این بخش، جلس��اتی برگزار ش��د و اطمینان می دهم ک��ه منظور در این 
اصالحیه حذف مدرسان بورسی نیست و بنده هم در این خصوص نقدهای 
جدی دارم. علیزاده در میزگردی که در شبکه تلویزیونی تیوابورس برگزار 
ش��د، ادامه داد: مدتی است تصمیماتی در بازار سرمایه گرفته می شود که 
موجب رانت ش��ده است. تغییر ش��یوه عرضه های اولیه یکی از این موارد 
بوده و باید گفت این ش��یوه با نقدهایی بجا مواجه ش��ده است. همچنین 
اگر ش��رکتی می خواهد سهام خود را در بورس عرضه کند، باید این شیوه 
آزادانه انجام ش��ود؛ در نتیجه با تغییر روش عرضه های اولیه اعتماد مردم 
به بورس س��لب شده است و به نظرم سازمان و شرکت بورس باید هرچه 
س��ریع تر این موض��وع را اصالح کنند. به گفت��ه وی، بازارگردانی نباید به 
معنای نوسان گیری باشد و الزام شده که شرکت ها اقدام بازارگردانی کنند. 

همچنین باید گفت بازارگردانی فقط و فقط نوسان گیری شده است. 
این عضو ناظر مجلس در ش��ورای عالی ب��ورس ادامه داد: همانطور که 
مستحضر هستید رئیس جمهور و وزیر اقتصاد به بازار سرمایه توجه خاصی 
دارند و به همین دلیل ابراهیم رئیس��ی از ش��رکت بورس بازدید کرد و به 
نظرم نمایندگان مجلس که وکالی مردم هستند، شناخت بیشتری نسبت 
به بورس پیدا کرده اند. او اعتماد مردم به بورس را  اولویت اول خواند و گفت: 
با اصالح قانون اوراق بهادار، بازار سرمایه بهبود خواهد یافت و در بلندمدت 

بهتر خواهد شد،  اما باید اطمینان مردم به این بازار حاصل شود.
جبرانتوقف10سالهصدورمجوزکارگزاریهادر3ماه

تغییر مشهود س��رعت صدور مجوز و موافقت اصولی تاسیس نهادهای 
مالی در دوره جدید مدیریت س��ازمان بورس و اوراق بهادار پس از مصوبه 
پیشین سازمان با موضوع رفع موانع و تسهیل صدور مجوزها دیده می شود.

به گزارش س��ازمان بورس و اوراق بهادار، در پی تالش برای توس��عه و 
رش��د نهادهای مالی و سهامداری غیرمستقیم، در سه هفته اخیر موافقت 
اصولی چهار شرکت سبدگردان، دو شرکت مشاور سرمایه گذاری در هیأت 
مدیره س��ازمان بورس و اوراق بهادار تصویب و به زودی ابالغ خواهد شد، 
همچنین مجوز فعالیت یک ش��رکت سبدگردان و پردازش اطالعات مالی 

نیز ابالغ شده است.
پس از توقف بیش از 10 ساله صدور مجوز کارگزاری ها به دالیل نامعلوم، 
این رویه در سال جاری تغییر کرده و از آبان ماه سال جاری تاکنون موافقت 
اصولی سه کارگزاری ابالغ و سه کارگزاری دیگر نیز در هیأت مدیره مصوب 
شده است. با حذف مقررات دست و پاگیر و استعالم ها، شعار رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار مبنی بر توس��عه س��هامداری غیرمستقیم و تسهیل 
صدور مجوزها به خوبی محقق شده به طوری که میانگین صدور مجوزهای 

ماهانه نسبت به دوره قبل حدود دو برابر شده است.
الزم به ذکر اس��ت در کنار افزایش کمی مج��وز نهادهای مالی، ارتقای 
اس��تانداردهای این نهادها مانند حداقل سرمایه موردنیاز هم مورد تاکید 
مدیریت جدید بوده که قوانین آن پیش��تر در هیأت مدیره سازمان بورس 
به تصویب رسیده است. در نخستین روزهای آذرماه، مجید عشقی، رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه رفع انحصار در تأسیس نهادهای 
مالی از جمله مهمترین مأموریت های س��ازمان بورس و اوراق بهادار است، 
افزود: توس��عه و عمق  بخشی بازار س��رمایه از جمله اهداف اساسی در رفع 
انحصار نهادهای مالی و ایجاد سهولت در صدور مجوزها است، اما این هدف 
سازمان بورس را در اجرای وظایف نظارتی خود بیش از پیش، دقیق تر کرده 

تا مانع هرگونه مشکل احتمالی برای سهامداران شود.

خبرخوان

فرصت امروز: بیش��تر از یک سال است که بازار سهام چشم به مذاکرات 
احیای برجام دارد و هر بار که س��یگنال های مثب��ت و منفی از مذاکرات 
هس��ته ای مخابره شده، مس��یر حرکت نماگرهای بورسی نیز تغییر کرده 
است. در چند روز گذشته با افزایش امیدواری ها نسبت به مذاکرات وین و 
ش��مارش معکوس احیای برجام، قیمت دالر از حوالی مرز 30 هزار تومان 
ب��ه کانال 27 هزار تومان در بازار آزاد تهران رس��یده و همین امر به رکود 

فرسایشی بورس تهران بیش از پیش دامن زده است.
ب��ازی دالر در زمین بورس در حالی اس��ت که به موازات کاهش قیمت 
دالر در بازار آزاد و رشد هرچند الك پشتی قیمت ها در سامانه نیما، شکاف 
نرخ میان این دو ارز کمتر ش��ده و کاهش این ش��کاف دالری به نفع بازار 
س��رمایه است. به اعتقاد تحلیلگران بازار سهام، نزدیک شدن دالر نیمایی 
و دالر آزاد می تواند ش��رایط مناس��بی را برای افزایش سودآوری برخی از 
صنایع بورسی فراهم کند. فاصله بین نرخ دالر آزاد و نیمایی تا همین یکی 
دو ماه گذشته حتی تا مرز 8 هزار تومان هم رسیده بود، اما حاال این فاصله 
به مرور در حال کمتر شدن است و طبق تحلیل کارشناسان بورسی، این 
اتفاق به س��ود بازار س��رمایه به ویژه صنایع پتروشیمی، بانکی و خودرویی 
خواه��د بود. کما اینکه گروه خودرو در چند روز گذش��ته همواره در صدر 

برترین گروه های بورسی قرار گرفته است.
چراغبورسباالخرهسبزشد

چراغ س��بز بورس باالخره روشن ش��د و نماگر اصلی تاالر شیشه ای در 
معامالت روز گذش��ته با هزار و  928 واحد افزایش در ارتفاع یک میلیون 
و 338 هزار واحد ایس��تاد. بورس تهران روند پرنوسانی در این روز داشت 
و در حالی که تا ساعات میانی معامالت سه شنبه به روند صعودی رسیده 
بود، اما در ساعات پایانی معامالت، روندی نزولی به خود گرفت و در پایان 

به رشدی کم رمق بسنده کرد. 
در جری��ان معامالت روز سه ش��نبه 21 دی ماه، ش��اخص کل بورس با 
افزای��ش یک هزار و 928 واحدی به رقم یک میلی��ون و 334 هزار واحد 
و ش��اخص هم وزن با یک هزار و 285 واحد افزای��ش به رقم 352 هزار و 
396 واحد رسید. در معامالت چهارمین روز هفته بیش از 5 میلیارد و 83 
میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 23 هزار و 897 میلیارد 
ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد. شاخص بازار اول، افزایش 
2 هزار و 924 واحدی و ش��اخص بازار دوم، کاهش 823 واحدی را تجربه 

کردند.

شرکت فوالد مبارکه اصفهان با 510 واحد، شرکت ایران خودرو با 503 
واح��د، بانک ملت با 335 واحد، ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس با 234 
واحد و ش��رکت پتروشیمی نوری با 215 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر 
رش��د شاخص کل داشتند. در سوی مقابل نیز شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس با 643 واحد، ش��رکت پتروش��یمی پردیس ب��ا 372 واحد، 
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با 324 واحد، شرکت 
مبین انرژی خلیج فارس با 277 واحد و ش��رکت فوالد خوزستان با 119 

واحد با بیشترین تاثیر منفی بر رشد شاخص همراه شدند.
گروه خودرو در معامالت این روز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت 
شد و در این گروه یک میلیارد و 983 میلیون برگه سهم به ارزش 4 هزار 
و 603 میلیارد ریال داد و ستد شد. بدین ترتیب، گروه خودرو با 67 هزار 
و 437 معامله به ارزش 4 هزار و 603 میلیارد ریال، گروه فلزات اساس��ی 
ب��ا 25 ه��زار و 90 معامله به ارزش یک ه��زار و 565 میلیارد ریال، گروه 
شیمیایی با 24 هزار و 507 معامله به ارزش یک هزار و 296 میلیارد ریال، 
گ��روه بانک ها با 15 ه��زار و 97 معامله به ارزش یک هزار و 123 میلیارد 
ریال و گروه فرآورده های نفتی با 17 هزار و 258 معامله به ارزش یک هزار 

و 29 میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن س��وی بازار س��رمایه نیز آیفکس با افزایش 47 واحدی سبزپوش 
شد. شاخص کل فرابورس در معامالت روز سه شنبه با افزایش 47 واحدی 
به رقم 18 هزار و 65 واحد رسید. برپایه معامالت چهارمین روز هفته در 
فراب��ورس ایران،  بیش از یک میلیارد و 102 میلیون س��هم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش 32 هزار و 877 میلیارد ریال دادوس��تد شد. شرکت 
پلیمر آریا ساس��ول با 15 واحد، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی با 8 
واحد، ش��رکت صنعتی مینو با 6 واحد، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین 
با 5.7 واحد و شرکت پتروشیمی زاگرس با 4 واحد بیشترین تاثیر مثبت 
را بر رشد شاخص داشتند. همچنین شرکت پتروشیمی مارون با 5 واحد، 
شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید با 4 واحد، شرکت فرابورس با 2.6 
واحد، شرکت فوالد هرمزگان جنوب با 2 واحد و شرکت کلر پارس با 1.7 

واحد با بیشترین تاثیر منفی بر رشد شاخص همراه شدند.
میزانبازدهیبورسبهصفررسید

به  دنبال رکود فرسایش��ی بورس تهران، میزان بازده س��رمایه گذاری در 
بورس در سال  1400 به صفر رسید. روند نزولی بازار سهام که از مردادماه 
پارس��ال تاکنون آغاز ش��ده از ابتدای هفته جاری شتاب بیشتری گرفته 

اس��ت. به  طوری که از ابتدای هفته تا روز دوشنبه ارزش بازار سهام بیش 
از 140هزار میلیارد تومان نزول کرده است. همزمان بعد از دو سال ارزش 
کل بازار فرابورس نیز به زیر 1000 هزار میلیارد تومان نزول کرده اس��ت. 
داده های آماری نش��ان می دهد ارزش کل بازار س��هام از مردادماه پارسال 
تاکنون 200 میلیارد دالر نزول کرده و از 425میلیارد دالر در 20 مردادماه 
پارس��ال به 225میلیارد دالر در دی  ماه امسال رسیده است. این نزول اما 
از هفته جاری و همگام با افت قیمت دالر شتاب بیشتری گرفته و به روند 
خروج نقدینگی از بازار س��هام دامن زده اس��ت. با شتاب گرفتن این روند 
نزولی در مبادالت روز دوش��نبه میزان بازده س��رمایه  گذاری در بورس به 

صفر رسید.
آمار ها نشان می دهد همگام با افت 5درصدی قیمت دالر از اواخر هفته 
قبل تا روز دوش��نبه 20 دی ماه، شاخص بورس هم 2.2درصد افت کرده 
و به همان س��طحی بازگشت که در ابتدای س��ال قرار داشت. اینکه بازده 
سرمایه گذاری در بورس در پایان مبادالت روز بیستم دی ماه به صفر رسید، 
یعنی س��رمایه گذارانی که از اول امس��ال تاکنون در بورس سرمایه گذاری 
کرده اند نه فقط هیچ سودی به  دست نیاورده اند، بلکه با توجه به نرخ رشد 
تورم با زیان هم مواجه شده  اند. همچنین شاخص قیمت هم  وزن که میزان 
رشد قیمت سهام شرکت ها را به دقیق ترین شکل محاسبه می کند در این 
مدت 23.1درصد افت کرده اس��ت، یعنی سهامدارانی که از هیچ شرکتی 
در بورس س��ود ساالنه دریافت نکرده اند به  طور میانگین 23.1درصد زیان 
کرده اند. با احتس��اب نرخ تورم 43درصدی، میزان زیان واقعی سهامداران، 
در 295روز سپری شده از سال جاری به 66درصد می رسد. در همین مدت 
قیمت طال و دالر بیش از 10درصد و میانگین قیمت هر مترمربع مسکن 

در شهر تهران 11.1درصد افزایش یافته است.
در این بین، نزول مداوم ش��اخص کل بورس از مرداد پارس��ال تاکنون 
ریس��ک س��رمایه گذاری در بازار س��هام را افزایش داده و به خروج هزاران 
میلیارد تومان پول از بازار سهام منجر شده است. آمار های مربوط به ارزش 
معامالت خرد نیز بر افزایش شتاب خروج پول از بورس مهر تأیید می زند. 
طب��ق آمار ها  ارزش روزانه معامالت خرد از پاییز امس��ال تاکنون هر روز 
کمتر شده است و روز دوشنبه به کمترین میزان در دو سال گذشته رسید. 
سرمایه گذاران در مبادالت این روز بورس جمعا 2هزار و635 میلیارد تومان 
داد و ستد انجام دادند که این میزان دست  کم 70 درصد کمتر از میانگین 

ارزش معامالت خرد در شهریورماه است.

کاهششکافدالرآزادونیماییباعثاقبالبرخیصنایعبورسیشد

امید دالری به رونق بورس

یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که متغیرهای مبهم سیاسی 
و اقتصادی تاثیرگذار روی این بازار امکان پیش بینی آینده بازار را س��لب 
کرده است. رضا خانکی با تاکید بر اینکه آینده بازار را باید پیشگویی کرد 
تا پیش بینی، به ایسنا توضیح داد: به قدری متغیرهای سیاسی موثر بر بازار 
زیاد است که امکان پیش بینی آینده آن وجود ندارد. به طوری که نمی توان 
گفت توافق سیاسی می شود یا نه و یا اینکه چه سرنوشتی در انتظار بودجه 
س��ال آینده اس��ت، اما به نظر من واکنش این روزهای بازار طبیعی است. 
وقت��ی بازار یکپارچه مثبت یا یکپارچه منفی می ش��ود یعنی دارد به یک 
اتفاق بیرونی واکنش نش��ان می دهد. به گفت��ه خانکی، این اتفاق بیرونی 
همان مذاکرات سیاس��ی، همه گیری کرونا، تغییرات ش��دید نرخ بهره و... 
است. برای مثال، در سال 1399 یکی از دالیل صعود و سقوط یک دست 
بازار، دس��تکاری بانک مرکزی در نرخ بهره بود. بانک مرکزی یکباره نرخ 
بهره را از 20 درصد به 8 درصد و دوباره از 8 درصد به 20 درصد تغییر داد.

این تحلیلگر بازار س��رمایه در ادامه صحبت هایش در مورد ابهاماتی که 
بازار س��رمایه در حال حاضر با آنها رو به رو است، افزود: در وضعیت فعلی 
چند پارامتر موثر وجود دارد که کسی در مورد آن صحبت نمی کند. اینکه 
نتیجه مذاکرات وین چه خواهد شد؟ معلوم نیست در شرف توافق هستیم 
یا خیر. اگر قرار اس��ت توافق صورت بگیرد چگونه است؟ موقت یا دائمی؟ 
بازگش��ت برجام است یا توافق دیگر؟ از طرف دیگر، وزیر اقتصاد و رئیس 
کل بانک مرکزی روزه س��کوت گرفته اند. مشخص نیست اگر توافق شود 
سرنوش��ت دالر چه خواهد ش��د؟ برنامه بانک مرکزی برای کنترل بازارها 
چیست؟ هیچ فردی در جایگاه حکمرانی خود را در این مقام نمی داند که 

این ریسک ها را از سر راه بازار بردارد.
خانکی با اشاره به چالش دامنه نوسان در بازار سرمایه ادامه داد: در بازار 
دالر دامنه نوسان وجود ندارد و دالر می تواند در یک روز قیمت خود را پیدا 
کند. اما در بازار بورس دامنه نوسان وجود دارد و باعث می شود که بورس 

قادر نباش��د به اتفاقات بیرونی واکنش متعادل نش��ان دهد. بنابراین دچار 
بیش واکنش��ی می ش��ود. او همچنین در مورد حذف دامنه نوسان با بیان 
اینکه حذف دامنه نوس��ان حتمی است اما فوری نیست، گفت: سوالی که 
مطرح می شود این است که حذف دامنه نوسان در چه شرایط و چه زمانی 
درست است؟ هیچ زمان مناسبی را برای حذف دامنه نوسان پیدا نمی کنیم 
زیرا دامنه نوسان از ابتدا اشتباه بوده و اثرات بدی روی بازار گذشته است. 
هر زمانی هم حذف شود به بازار آسیب می زند. اگر در روند صعودی حذف 

شود، ممکن است سهم ها گران شوند و برعکس.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان با اشاره به لزوم حذف دامنه نوسان 
بورس تاکید کرد: در هر حال این آسیب ها اما برای مدت کوتاه 10 روزه تا 
یک ماهه است. نباید از تجربه همه جهان بترسیم. حذف دامنه نوسان باید 
برنامه ریزی شود و در یک برنامه یک ساله صورت بگیرد، اما مشخص باشد 

و سلیقه  ای نباشد که با تغییر آدم ها قانون هم تغییر کند.

یککارشناسبازارسرمایهمطرحکرد

آیندهبورسبهپیشگویینیازداردنهپیشبینی
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تولیدکنندگانشویندهتافروردینفرصت
خواستند

رئی��س هیأت مدی��ره انجمن صنایع ش��وینده، بهداش��تی و آرایش��ی 
ایران گفت که اکثر واحدهای کوچک خواس��تار ب��ه تعویق افتادن طرح 
درج قیم��ت تولیدکننده )به جای مصر  کنن��ده( روی کاالها تا فروردین 
هس��تند. به گزارش ایسنا، کلیه واحدهای تولیدی و واردکننده انواع پودر 
لباسش��ویی، دستمال کاغذی، پوش��ک بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون و 
ماش��ین لباسش��ویی از چهارم دی ماه باید به درج قیمت تولیدکننده و 
واردکنن��ده که دربرگیرنده مجم��وع هزینه ها و س��ود قانونی واحدهای 
تولیدی/واردات��ی با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده اس��ت، اقدام می کردند. 
انواع آبمیوه، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت 
و مایکروف��ر نیز از 27 آذرماه مکلف ب��ه درج قیمت تولیدکننده بوده اند. 
در ف��از دوم طرح هم از 19 دی م��اه، واحدهای تولیدکننده و واردکننده 
انواع لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصوالت شوینده، محصوالت 
س��لولزی، سس، رب، کنسروها، ترش��یجات و ماکارونی نیز مکلف شدند 
قیمت تولیدکنن��ده/ واردکننده، را روی کااله��ا درج کنند. این طرح در 
آینده س��ایر کاالها را هم دربر خواهد گرفت. البته فروشنده هم مکلف به 
درج قیمت مصرف کننده روی ش��لف یا خود کاالها اس��ت. در این رابطه 
بختیار علم بیگی در گفت وگو با ایسنا، درباره طرح درج قیمت تولیدکننده 
روی کاالها اظهار ک��رد: اکثر واحدهای کوچک به زمان اجرای این طرح 

اعتراض و درخواست دارند که طرح بعد از فروردین ماه اجرا شود.
وی ب��ا بیان اینک��ه تولیدکنندگان با کلیت این طرح موافق هس��تند، 
تصریح کرد؛ به نظر می رس��د این طرح در راستای شفاف سازی است، اما 

مشکل بعد از تولید، در بخش توزیع و برای خریداران عمده است.
عل��م بیگی از ارس��ال نامه به وزارت صمت ب��رای تمدید مهلت اجرای 
طرح خبر داد و گفت: مشکل دیگر تولیدکنندگان کوچک تفاوت قیمت 
تمام ش��ده کاال برای اس��تان های مختلف اس��ت. تاکنون با ثبت قیمت 
مصرف کننده، قیمت یکس��انی روی کاالهای مش��ابه درج می شد، اما در 
این طرح جدید که باید قیمت تولیدکننده درج شود، هزینه حمل و نقل 
به اس��تان های مختلف متفاوت است و قیمت درج شده برای استان های 
دورافتاده گران تر خواهد بود. رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع ش��وینده 
با بیان اینکه فعال در حال مذاکره با وزارت صمت هس��تیم، گفت: منتظر 

پاسخ نامه  روز گذشته انجمن از سوی وزارت صمت هستیم.

راهکارحضورقدرتمندایراندربازارعراق
اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به بررسی ابعاد مختلف 
حضور ایران در بازار عراق پرداخته و راه حل هایی ارائه کرده تا این بازار از 
دس��ت تجار ایرانی خارج نشود. به گزارش ایسنا، برآوردهایی که در طول 
س��ال های گذشته از وضعیت تجاری ایران منتشر شده نشان می دهد که 
عراق پس از چین در این س��ال ها دومین مقصد اصلی صادرات کاالهای 
ایرانی بوده و بخش مهمی از تمرکز صادرکنندگان ایرانی برای به دس��ت 

آوردن بازار کشورهای همسایه، بر حضور در عراق قرار داشته است.
ب��ا وجود روند صعودی تج��ارت با عراق در س��ال های اخیر، اما بهبود 
نس��بی وضعیت سیاس��ی و امنیت��ی در این کش��ور باعث ش��ده دولت 
بغ��داد محدودیت های��ی را بر واردات برخی کاالها ب��ه عراق وضع کند تا 

تولیدکنندگان این کشور امکان فعالیت بیشتری به دست آورند.
هرچند صادرات ایران به عراق تنوع باالیی دارد، اما صرف اعمال برخی 
محدودیت ها این نگرانی را به وجود آورده که شاید صادرکنندگان ایرانی 
یکی از مهمترین مقاصد صادراتی خود را از دس��ت بدهند. اتاق بازرگانی 
ایران در گزارش جدید خود به این نگرانی پرداخته و راهکارهایی را برای 
حفظ حضور قدرتمند ایران در این بازار ارائه کرده اس��ت. پژوهش حاضر 
در دو بخش تدوین ش��ده است. نخس��ت دو روند اساسی در عراق امروز، 
یعنی گام های تدریجی این کشور برای بازسازی اقتصادی و اولویت دادن 
به تنش زدایی در سیاس��ت خارجی مورد بررس��ی قرار گرفته و در بخش 
دوم نی��ز چالش ها و فرصت های روابط اقتص��ادی ایران و عراق بازبینی و 
همچنین احتماالتی درباره روندهای آتی این کش��ور مطرح ش��ده است. 
عراق در دوران پساصدام، علی رغم انتظار عمومی برای بهبود وضعیت این 
کش��ور و جریان درآمدهای سرشار نفتی، به دلیل معضالتی مانند فساد، 
بخشی نگری، شکاف های مذهبی و سیاسی، ظهور تروریسم، تأثیر منفی 
منازع��ات بازیگران خارجی، طایفه گرای��ی و کج کارکردی دولت مرکزی، 
نتوانست نارسایی های موجود را به نحو احسن مدیریت کند. تصویب یک 
س��ند راهبردی با هدف اصالح بخش عمومی و کاهش وابستگی به نفت 
و تالش این کش��ور برای حمایت از تولید داخلی نیز تاکنون نتوانسته راه 
ب��ه  جایی ببرد، اما عراق همچنان با جدیت به دنبال بازس��ازی اقتصادی 
اس��ت. از س��وی دیگر، درك گس��ترده مردم این کش��ور از تأثیر منفی 
منازعات منطقه ای و بین المللی بر ثبات و توسعه اقتصادی عراق، تقویت 
گفتمان های ملی گرایی و عرب گرایی و نیز محدودیت های ژئوپلیتیک این 
کش��ور باعث شده تا رفع تنش از سیاس��ت خارجی، به ویژه در مراوده با 
کشورهای عربی نیز در دستور کار حاکمیت این کشور قرار گیرد. در باب 
روابط این کشور با ایران، اگرچه در دو دهه اخیر بنا بر توسعه همکاری های 
چندجانبه قرار داشته، اما پیچیدگی های بسیاری نیز در این میان هست 
که ناشی از عوامل متعدد اقتصادی و غیراقتصادی است. افتراقات فرهنگی 
و مذهبی، القای نقش منفی برای ایران در توسعه و بازسازی عراق به دلیل 
مسائل سیاسی، چالش های ایجادشده توسط احزاب و گروه های سیاسی 
س��نتی در عراق، عدم به روزرسانی سیاست های اقتصادی ایران در مقابل 
عراق، به ویژه در مورد ناترازی تجاری و سایر موضوعات حل نشده در خالل 
این روابط، ازجمله این پیچیدگی ها است که لزوم بازنگری در سیاست های 

تجاری و غیرتجاری ایران را در قبال عراق یادآوری می کند.
لذا بر این اس��اس می توان برخی احتماالت را در مورد آینده روندهای 
مؤث��ر بر روابط ای��ران و عراق در نظر گرفت: اول اینک��ه در صورت ادامه 
چندگانگی در سیاس��ت داخلی عراق، مسیر ارتباط دوجانبه ناهموار باقی 
خواهد ماند؛ دوم اینکه بازار عراق به دلیل توسعه همکاری های منطقه ای 
و اولویت جذب سرمایه گذاری خارجی برای بازسازی کشور بسیار رقابتی تر 
خواهد ش��د که این مسئله باید توس��ط ایران مدنظر قرار داده شود؛ سوم 
اینکه تنوع بخش��ی عراق در مبادی ورودی برای تأمین نیازهای اساس��ی 
خود، بر ترکیب صادراتی ایران به این کش��ور اثرگذار خواهد بود؛ چهارم 
اینک��ه عدم آورده اقتصادی قابل توجه ناش��ی از نفوذ ای��ران در عراق در 
سال های اخیر نش��ان می دهد در نظر گرفتن راهکارهای جایگزین برای 
توسعه روابط اقتصادی و حفظ بازار عراق از ضروریات است و پنجم و در 
پایان اینکه گس��ترش چشمگیر روابط عربس��تان و امارات با عراق و لزوم 
رقابت ایران با این دو کش��ور ازجمله مسائل تعیین کننده در آینده روابط 

دوجانبه ایران و عراق است.

نماگربازارسهام

عضو هیأت علمی دانش��گاه علم و صنعت ایران حذف ارز 4200 تومانی 
از الیحه بودجه س��ال 1401 را موجب افزایش هفت برابری تعرفه واردات 
دانس��ت و گفت افزایش 10 تا 15 درصد هزینه کل ناشی از این تصمیم، 
بیانگر اثر مستقیم عملکرد دولت بر هزینه های صنعت خودرو و قطعه است.
امیرحسن کاکایی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص تاثیر 
حذف ارز 4200 تومانی بر صنعت خودرو اظهار داشت: علی رغم اینکه در 
سال 97 خودرو به عنوان یک کاالی پایه در زمره کاالهای مشمول دریافت 

ارز 4200 تومانی قرار گرفت، اما در عمل این موضوع عملیاتی نشد.
وی اف��زود: در یک مقطع کوتاهی ارز دولت��ی به این صنعت اختصاص 
یافت، اما در زمان تس��ویه حساب، با ارز آزاد حدود 8 هزار تومان محاسبه 
شد و پس از آن کلیه ارزهای دریافتی در صنعت خودرو و قطعه براساس 

ارز نیمایی و سنا است.
عضو هیأت علمی دانش��گاه علم و صنعت ای��ران گفت: حتی مواد اولیه  
موردنی��از این صنعت نیز برمبنای قیمت های فوب خلیج فارس و با قیمت 
آزاد از بورس کاال خریداری می شود. بنابراین حذف ارز 4200 تومانی هیچ 

تاثیری بر صنعت خودروسازی و قطعه سازی نخواهد داشت.

کاکایی ادامه داد: نکته ظریف این اس��ت ک��ه در فعالیت های صنعتی، 
تعرفه های گمرکی برمبنای ارز 4200 تومانی محاسبه می شود، بدین معنا 
که اگر ارز 4200 تومانی حذف شود، تعرفه واردات هفت برابر خواهد شد.
وی بیان کرد: افزایش هفت برابری تعرفه واردات بدون ش��ک و به طور 
منطقی اثر معناداری بر هزینه های خودروسازی ها و قطعه سازی ها خواهد 
داش��ت. بدین ترتیب که هر دو عامل ح��ذف ارز 4200 تومانی و افزایش 
تعرفه واردات، به میزان 10 تا 15 درصد هزینه کل را افزایش می دهد که 
بیانگر اثر مستقیم عملکرد دولت بر هزینه های صنعت خودرو و قطعه است.

این کارش��ناس صنع��ت خودرو در ادامه به اهمی��ت تاثیر نرخ انرژی بر 
هزینه ها در صنایع انرژی بر همچون فوالد و آلومینیوم اش��اره کرد و گفت: 
نتیجت��ا قیمت مواد اولی��ه و نهاده های تولید افزای��ش می یابد. حذف ارز 
4200 تومانی همانطور که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر صنعت خودرو 
اث��ر می گذارد، ب��ر روی نهاده های تولید و تولید نیز اثرگذار اس��ت، یعنی 
هزینه های کلی قطعه س��ازان افزایش می یابد و در نتیجه تورم در کش��ور 
ایجاد می شود. کاکایی تصریح کرد: به دنبال ایجاد تورم، قیمت ها افزایش 
می یابد و لذا علی رغم اینکه به هر حال ارز 4200 تومانی تاثیری کمتر بر 
صنعت خودرو در مقایس��ه با صنایع دام، طیور و دارو دارد، اما به هر حال 

متاس��فانه تحت تاثیر قرار می گیرد و این تاثیر معنادار خواهد بود و قطعا 
موجب افزایش بهای تولید می شود.

وی عنوان داشت: قیمت کارخانه ای خودرو به دلیل افزایش قیمت تولید 
قطعا افزایش می یابد، اما به دلیل اینکه قیمت خودرو در بازار آزاد به نرخ 
ارز و دالر وابسته است، از لحاظ منطقی حذف ارز 4200 تومانی از یک بعد 
خوب اس��ت زیرا دولت قادر خواهد بود قیمت ارز مصرفی را یکسان سازی 
کند که همین امر مانع از افزایش نرخ دالر خواهد ش��د، اما از سوی دیگر 
به دلیل اینکه در مجموع، هزینه ها در کش��ور افزایش می یابد، شاهد تورم 

خواهیم بود.
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در پایان خاطرنشان کرد: 
اگ��ر دولت بتواند نرخ ارز را مدیریت ک��رده و آن را ثابت نگه دارد، قیمت 
خودرو در بازار به طور منطقی نباید افزایش داشته باشد. اما متاسفانه بعید 
اس��ت که دولت بتواند نرخ ارز را در حدود 30 هزار تومان ثابت نگه دارد 
و در این صورت با افزایش نرخ ارز، بدیهی است که قیمت خودرو در بازار 
همانند س��ایر کاالها افزایش می یابد و دولت نمی تواند مانع از آن شود. در 
مجموع پیش بینی ها بر این است که قیمت ها به هر حال بیش از آنچه که 

در گذشته افزایش یافته است، رشد را تجربه خواهد کرد.

 حذف ارز 4200 تومانی با افزایش تعرفه واردات
بر هزینه های صنعت خودرو و قطعه می افزاید

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی آخرین وضعیت 
ط��رح تحول صنعت و ب��ازار خودرو با محوریت عرضه در بورس و پاس��خ 
کمیسیون متبوعش نس��بت به ایراد هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص 

مصلحت نظام بر ماده 4 طرح ساماندهی را تشریح کرد.
روح اهلل ایزدخواه در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص آخرین 
وضعی��ت طرح تحول صنعت و بازار خودرو ب��ا محوریت عرضه خودرو در 
بورس اظهار داش��ت: این طرح که در س��ال گذشته در کمیسیون صنایع 
مجلس تحت بررسی قرار گرفت و پس از تغییر دولت مسکوت مانده بود، 
اکنون به شکل طرح نسبتا جامعی تحت یک عنوان جدید شامل مباحث 
تولید، کیفیت، عرضه، ورود خودروسازان خصوصی و جدید، بیمه کیفیت 
و اس��قاط به همراه عرضه خودرو در بورس در کمیس��یون مطرح شده و 

درخصوص آن توافقاتی نیز با رئیس مجلس انجام ش��ده که امیدواریم به 
زودی بررسی آن در کمیسیون صنایع آغاز  شود. وی افزود: تالش می شود 
این طرح تا قبل از آغاز بررس��ی الیحه بودجه 1401 در صحن علنی، در 
کمیسیون به تصویب رسیده و به صحن علنی نیز ارائه شود و در غیر این 

صورت بررسی آن در صحن علنی به سال آینده موکول خواهد شد.
نماینده مردم تهران، ش��میرانات، ری، اسالمش��هر و پردیس در مجلس 
ش��ورای اس��المی گفت: مذاکره ای درخصوص این ط��رح با دولت صورت 
نگرفته، اما جلسات مشترکی میان کمیسیون صنایع و وزارت صمت آغاز 

شده که ممکن است این جلسات به کمک تکمیل این طرح کمک کند.
ایزدخ��واه درخصوص آخرین وضعیت اصالح ماده 4 طرح س��اماندهی 
صنعت خودرو مبن��ی بر واردات خودرو بیان کرد: ب��ه دنبال ایراد مجمع 

تش��خیص بر این ماده مبنی بر مغایرت آن با ماده 9 سیاس��ت های کلی 
اقتص��اد مقاومتی تحت عنوان حمای��ت از کاالی ایرانی و رقابت پذیری در 
تولید، رئیس مجلس قول ورود به این موضوع را دادند و در انتظار تعیین 

سرنوشت نهایی این طرح هستیم.
وی در پای��ان با بیان اینکه کمیس��یون صنایع همچنان بر مواضع خود 
نس��بت به ماده 4 این طرح اصرار دارد، خاطرنش��ان ک��رد: ایراد مجمع از 
نظر کمیس��یون صنایع وارد نیس��ت به این دلیل که واردات خودرو را در 
راس��تای تنظیم بازار داخلی می دانیم و معتقد هستیم این طرح به کمک 
خودروس��ازان داخلی می آید، ضمن اینکه خودروسازان نیز اعالم می دارند 
که مشکلی با واردات ندارند و ورود خودروهای خارجی صنعت خودروسازی 

داخلی را با مشکلی مواجه نمی نماید.

 پیش از این اخباری درخصوص تخصیص آزمایشی سهمیه بنزین به فرد 
به جای خودرو در کیش و قشم منتشر و مقرر شده است در این دو جزیره، 

ساکنان 15 لیتر سهمیه بنزین به ازای هر نفر دریافت کنند.
به گزارش س��الم نو به نقل از خبرآنالین، اعالم معاون س��ازمان برنامه 
و بودج��ه درب��اره قیمت واقعی بنزین، افکار عمومی را با این س��وال مهم 
روب��ه رو کرده اس��ت که آیا تغییر معادالت در ح��وزه قیمت گذاری بنزین 

نزدیک است؟
بنزین سیاسی ترین کاالی ایران تلقی می شود که همواره حساسیت افکار 

عمومی نسبت به تغییرات قیمتی آن باالست.
پورمحمدی قیمت واقعی بنزین را در گفت وگویی برابر با 20 هزار تومان 
اعالم کرده و گفته اس��ت بنزین در این ش��رایط به قیمت 3هزار تومان به 
مردم فروخته می شود. تغییر قیمت بنزین از سال 1357 تاکنون، همواره با 
حساسیت های فراوانی از سوی دولت و مجلس و مردم صورت گرفته است 
و در مواردی تغییر قیمت بنزین به اعتراضات خیابانی نیز منجر شده است .
 آبان ماه سال 1398، نزدیک ترین تجربه تغییر قیمتی بنزین است که با 
اتفاقات بسیار ناراحت کننده ای برای افکار عمومی و جامعه ایران همراه بود. 
حاال اما زمزمه افزایش قیمت یا به عبارت دیگر تغییر روند تخصیص یارانه 
بنزین منتش��ر شده است و همین امر نشان می دهد دولت سیزدهم برای 

تغییر معادالت در این حوزه گام برداشته است.
 پیش از این اخباری درخصوص تخصیص آزمایشی سهمیه بنزین به فرد 
به جای خودرو در کیش و قشم منتشر و مقرر شده است در این دو جزیره، 

ساکنان 15 لیتر سهمیه بنزین به ازای هر نفر دریافت کنند.
 ب��ه این ترتی��ب یارانه بنزین حتی به کس��انی که خ��ودرو ندارند نیز 
تخصیص خواهد یافت. نکته مهم اینجاس��ت که در شرایط فعلی بسیاری 
از کارشناسان معتقدند تغییر در رویه تخصیص یارانه بنزین می تواند موج 
تورمی جدیدی را به اقتصاد ایران تحمیل کند که این خطری بزرگ برای 

اقتصادی است که سه سال اخیر تورمی باال را تحمل کرده است.

قیمت بنزین در س��ال 1357 برابر با یک تومان در هر لیتر بود. بنزین 
هم��واره در ایران، در صورت تبدیل به دالر، ارزان محس��وب می ش��ود اما 
کشش خرید و قدرت خرید در ایران سبب می شود که بنزین برای شهروند 
ایرانی چندان ارزان نباشد. بسیاری از کارشناسان معتقدند بنزین در ایران 
برمبنای دالر ارزان محس��وب می شود و نمی توان قیمت بنزین را در ایران 
و برای ش��هروند ایرانی، با توجه به قدرت خرید چندان ارزان ارزیابی کرد. 
مرتضی افقه، عضو هیأت علمی دانش��گاه شهید چمران این نکته را تایید 

می کند. 
س��ال 1359 قیمت بنزین در ایران از یک تومان به س��ه تومان رسید. 
این اولین افزایش قیمت در چهار دهه اخیر محسوب می شود. این قیمت 
سال های طوالنی در ایران ماند. درگیر شدن ایران با جنگ تحمیلی عراق 
س��بب ش��د قیمت بنزین برای 10 س��ال به همین قیمت فروخته شود. 
توزیع کوپن بنزین با هدف مهار میزان مصرف در این دوره زمانی صورت 

می گرفت.
ورودبهعرصهتغییرتدریجی

 سال 1369، با آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، قیمت هر لیتر 
بنزین به پنج تومان افزایش یافت. این قیمت برای پنج س��ال، باقی ماند. 
افزایش قیمت بنزین در سال 1369 در حالی اتفاق افتاد که کوپن بنزین 
نی��ز به پایان راه رس��یده بود. به این ترتیب در ای��ن دوره زمانی دارندگان 

خودرو با افزایش قیمت و خداحافظی با کوپن بنزین مواجه شدند.
سال 1374 اما قیمت بنزین افزایشی دو برابری را تجربه کرد. بهای هر 
لیتر بنزین به 10 تومان رسید. این اتفاق در میانه اجرای سیاست تعدیل و 
تورم باال در اقتصاد ایران سبب شد، اقتصاد ایران یکی از باالترین نرخ های 
تورم را در این سال تجربه کند. عقب نشستن دولت وقت از سیاست تعدیل 
در این دوره زمانی رقم خورد. ایران در این دوره زمانی آبستن تغییر روند 
بود. از این پس بود که دولت افزایش تدریجی قیمت بنزین را در دس��تور 

کار قرار داد و این رویه در دولت اصالحات نیز پیگیری شد .

 افزایش تدریجی قیمت بنزین با هدف رشد بطئی و نزدیکی به قیمت 
جهانی در دس��تور کار قرار گرفت. این رویه از سال 1374 تا سال 1383 

دوام آورد.
هر لیتر بنزین در س��ال 1375 به قیمت 130 و در سال 1376 به 160 
ریال عرضه ش��د. به این ترتیب بهای هر لیتر بنزین در س��ال 1377 برابر 
با 20 تومان، در س��ال 1378 برابر با 35 تومان و در سال 1379 و 1380 
برابر با 38 تومان بود. قیمت بنزین در س��ال 1381 برابر با 50 و در س��ال 
1382 برابر با 65 تومان گزارش ش��د. بهای بنزین در س��ال 1383، سال 

پایانی دولت خاتمی برابر با 80 تومان بود.
قیمت بنزین در شرایط کنونی نیز با احتساب 60 لیتر بنزین سهمیه ای 
برای هر خودرو برابر با 1500 تومان اس��ت. بنزین آزاد نیز به نرخ 3 هزار 
تومان عرضه می ش��ود. با این حال زمزمه تغیی��ر روند تخصیص بنزین از 
خ��ودرو به فرد و ایجاد ش��رایطی برای معامله بنزین م��ازاد افراد در قالب 
س��امانه ای نش��ان از آن دارد که دولت قصد دارد وارد دوره ای تغییری در 
این حوزه شود. هرچند مقامات دولتی و نمایندگان مجلس اعالم می کنند 
افزایش قیمت بنزین در راه نیس��ت اما مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی 
پیش از این تاکید کرده است این اقدام بدان معناست که دولت می خواهد 

به دست مردم قیمت بنزین را افزایش دهد .
 از سوی دیگر مرتضی عزتی نیز ورود جمعیتی 84 میلیون نفری ایران 
به عرصه خرید و فروش بنزین را اقدامی ناگوار می داند. آنچه مهم اس��ت 
اینکه افزایش قیمت بنزین در آبان موجی تورمی را به اقتصاد ایران تحمیل 
ک��رد. عبدالناصر همتی، پیامد این اتفاق را رش��د دوباره قیمت ها در بازار 
ارز و مس��کن دانست و تاکید داش��ت این اتفاق زمینه را برای بروز بحران 

مهیا نمود.
در ش��رایط کنونی دولت همزمان حذف ارز 4200 تومانی برای واردات 
کاالهای اساس��ی را نیز در دستور کار دارد از این رو نگرانی ها درخصوص 

ورود موج تورمی جدید به اقتصاد باالست.

طرحعرضهخودرودربورسدرقالبیکطرحجدیدرویمیزکمیسیونصنایعمجلس
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ترجمه: علی آل علی

فعالیت به عنوان یک کارآفرین مستقل همیشه جذابیت بسیار زیادی دارد شما 
در ای��ن صورت دیگر نیازی به پذیرش نکات مدیران ارش��د و همچنین هماهنگ 
ساختن فعالیت تان با خواسته های هیأت مدیره را ندارید. این امر به معنای مدیریت 
ش��ما بر تمام بخش های کاری تان اس��ت. همین امر برای بس��یاری از کارآفرینان 
جذابیت باالیی داش��ته و به آنها برای ش��روع فعالیت به عنوان مدیر کسب و کار 
کمک می کند. اگر شما هم عالقه مند به تالش بیشتر برای موفقیت کسب و کارتان 
هستید، می توانید از همین امروز شروع به راه اندازی کسب و کار مستقل تان نمایید. 
از میان حوزه های مختلف برای انجام چنین کاری شاید یکی از جذاب ترین موارد 

مدیریت سئو باشد. 
امروزه تقاضا برای استفاده از خدمات مدیریت سئو در سراسر دنیا گسترش قابل 
مالحظه ای پیدا کرده است. افزایش اهمیت تولید محتوا و بازاریابی آنالین یکی از 
دالیل مهم برای گسترش استفاده از کارشناس های حرفه ای در این میان محسوب 
می شود. اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان به طور حرفه ای 
هس��تید، می توانید بدون هیچ دردسری به دنبال فعالیت به عنوان یک کارآفرین 
مس��تقل باشید. البته در این میان باید مهارت قابل مالحظه ای در زمینه مدیریت 

سئو داشته باشید. 
بس��یاری از افراد دارای مهارت های باالیی در زمینه س��ئو هستند، اما باز هم در 
زمینه راه اندازی کس��ب و کار مس��تقل یا فعالیت به عنوان یک کارآفرین مستقل 
تردی��د دارند. دلیل این امر اغلب اوقات ناتوانی برای تش��خیص مزایای فعالیت به 
عنوان یک کارآفرین مس��تقل و همچنین نگرانی بابت مدیریت نادرس��ت کسب 
و کارش��ان است. درس��ت به همین خاطر در مقاله کنونی هدف اصلی ما بررسی 
برخی از نکات اساس��ی برای ش��روع به فعالیت در قالب یک مدیر س��ئو مستقل 
اس��ت. اگر ش��ما هم مهارت های باالی��ی در این حوزه دارید و مای��ل به راه اندازی 
کس��ب و کار کوچک تان به سریع ترین شکل ممکن هستید، نکات مورد بحث در 
این مقاله ش��روع مناسبی برای شما خواهد بود. در ادامه برخی از مهمترین نکات 
برای تبدیل ش��دن به یک مدیر س��ئوی مستقل با کیفیت جهانی را مورد بررسی 
قرار می دهیم. اینطوری ش��ما حتی فرصت همکاری با بزرگ ترین برندهای دنیا را 

نیز خواهید داشت. 
مزایایفعالیتبهعنوانکارشناسسئویمستقل

پیش از اینکه سراغ راهکارهایی برای موفقیت در دنیای سئو برویم، باید اندکی 
درباره مزایای این کار با هم صحبت کنیم. بدون تردید س��ئو حوزه بس��یار جذابی 
برای شروع تجربه کارآفرینی است. با این حال فعالیت به عنوان کارآفرین مستقل 
همیش��ه همراه با نگرانی و استرس اس��ت. بنابراین اگر شما به دنبال تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف تان هس��تید، باید هرچه زودتر نس��بت به آشنایی با مزایای 
فعالیت در این چارچوب اقدام کنید، در غیر این صورت شاید هیچ وقت فعالیت تان 

به عنوان کارآفرین مستقل را شروع هم نکنید. 
در این بخش برخی از مزایای اصلی فعالیت به عنوان کارآفرین مستقل را مورد 
بررس��ی قرار خواهیم داد. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
به طور حرفه ای کمک خواهد کرد. همچنین اطالعات درستی پیش روی تان برای 

یک تصمیم گیری حرفه ای قرار می دهد. 
کنترلکاملبررویکاروزندگی

بسیاری از کارآفرینان به دلیل محدودیت اختیارات و تصمیم گیری شان در حوزه 
کسب و کار به طور مداوم ابراز نارضایتی می کنند. اگر شما هم با چنین مسئله ای 
در محیط کارتان مواجه هستید، فعالیت به عنوان کارآفرین مستقل می تواند بخش 
قابل مالحظه ای از دغدغه های تان را حل نمایید. این امر به شما فرصت برنامه ریزی 
دقیق و تنظیم ساعت های کاری تان را خواهد داد. به این ترتیب دیگر نیازی برای 

نگرانی نسبت به نحوه برنامه ریزی و دسترسی به اهداف کاری تان نخواهد بود. 
یک��ی دیگر از نکات مه��م برای فعالیت به عنوان کارآفرین مس��تقل مربوط به 
ایجاد تعادل میان کار و زندگی شخصی است. بی تردید تمام کارمندان توانایی های 
مش��ابهی برای فعالی��ت کارآفرینانه ندارند. همین امر عضویت در یک ش��رکت را 
بدل به امری کس��ل کننده خواهد کرد. اگر ش��ما مایل به اختصاص س��اعت های 
کاری بیش��تر یا حتی کار کمتر در طول روز هستید، کارآفرینی مستقل می تواند 
گزینه ای بی نظیر برای ش��ما باش��د. این امر به شما برای تنظیم ساعت های کاری 
روزانه و همچنین روزهای کاری کمک می کند. در کنار این موضوع ش��ما کنترل 
بس��یار خوبی بر روی زندگی شخصی تان نیز خواهید داشت. بنابراین دیگر خبری 
از نگرانی های رایج در زمینه مدیریت زندگی شخصی در کنار کار حرفه ای نخواهد 

بود. 
افزایشسریعدستمزد

کارآفرینان مستقل شاید فشار کاری زیادی را تحمل کنند، اما به دلیل مهارت 
باال در حوزه های تخصصی و همچنین همکاری همزمان با چندین شرکت امکان 
بهره مندی از دس��تمزدهای بس��یار باالتر را نیز خواهند داش��ت. این امر برای هر 
کارآفرینی در دنیا جذابیت دارد. بدون تردید دریافت دستمزدهای باالتر به معنای 
توسعه سریع وضعیت مالی و حتی امکان تاسیس یک شرکت کامال مستقل است. 
ش��ما با چنین کاری به سادگی هرچه تمام تر فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان را خواهید داش��ت. به این ترتیب در مدت زمانی کوتاه از یک کارآفرین 
ساده تبدیل به مدیر یکی از بزرگترین موسسه های سئو در بازار خودتان خواهید 
ش��د. این امر برای هر کارآفرینی جذاب بوده و تمام مش��کالت کارآفرینی را قابل 

تحمل خواهد کرد. 
تعاملمستقیمبامشتریان

کارآفرینان مستقل همیشه با مشتریان شان تعامل مستقیم دارند. همین امر به 
آنها برای تاثیرگذاری بهتر بر روی مش��تریان و همچنین ارائه خدمات بهتر کمک 
می کند. بدون تردید تفاوت میان تعامل مس��تقیم با مشتریان و وجود رابطه ای به 
نام مدیران ارش��د در ش��رکت های معمولی برای هر کارآفرینی قابل درك اس��ت. 
بنابراین اگر ش��ما هم به دنبال تعامل مستقیم با مشتریان تان هستید، باید هرچه 
زودتر نسبت به شروع کارتان در قالب کارآفرین مستقل اقدام نمایید، در غیر این 
صورت فرصت چندانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 

درکبهترمشتریان
درك بهتر مشتریان همیشه موجب ارائه خدمات بهتر به آنها می شود. وقتی شما 
درك درستی از مشتریان تان نداشته باشید، فرآیند همکاری با آنها همیشه سخت 
و غیرممکن خواهد بود. این امر می تواند وضعیت شما را به عنوان کارشناس سئو 
به ش��دت دشوار سازد. بنابراین اگر شما به دنبال درك بهتر مشتریان تان هستید، 
اولین گام در این میان تالش برای شروع فعالیت در قالب کارآفرین مستقل خواهد 
بود. چنین امری شما را در تعامل مستقیم با مشتریان هدف و همچنین درك بهتر 

از آنها قرار می دهد. 
امروزه برندها و به طور کلی مجموعه های عالقه مند به بهره گیری از خدمات سئو 

مایل به تعامل مستقیم با کارشناس های این حوزه هستند. درست به همین خاطر 
شما در صورت سرمایه گذاری درست در این حوزه می توانید به سادگی شمار باالیی 
از برندها را به فهرست مشتریان وفادارتان اضافه کنید. این امر مزایای بسیار زیادی 

برای برندتان به همراه خواهد داشت. 
اکنون که با برخی از مهمترین مزایای فعالیت در قالب کارشناس سئو مستقل 
آشنا شدید، بد نیست سری به تکنیک های موفقیت در این حوزه بزنیم. این امر به 
شما فرصت خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان خواهد داد. در ادامه 

برخی از این تکنیک ها را مورد ارزیابی قرار می دهیم. 
گفتوگوبادیگرکارآفرینان

مستقل
ش��ما برای ش��روع فعالیت مستقل تان در 
هر حوزه ای بای��د از تجربه دیگران به خوبی 
استفاده نمایید. این امر به شما فرصت بسیار 
خوبی ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب 
ه��دف و پرهی��ز از تکرار اش��تباهات رایج را 
می دهد. امروزه بسیاری از مردم برای تعامل 
ب��ا برندها ب��ه دنبال تعامل مس��تقیم با آنها 
هستند. این امر درباره برندهایی که از سوی 
کارآفرینان مستقل مدیریت می شود، معنای 

بسیار بهتری دارد. 
ش��ما برای اطالع از وضعی��ت فعالیت به 
عن��وان کارآفری��ن مس��تقل در حوزه ه��ای 
مختلف می توانید به س��ادگی هرچه تمام تر 
برخی از س��واالت اساس��ی در ای��ن رابطه را 
از دیگر افراد حرفه ای بپرس��ید. خوش��بخانه 
امروزه بس��یاری از برنامه ه��ای تخصصی در 
زمینه مدیریت کسب و کار به دنبال مصاحبه 
و گفت و گو با کارآفرینان مس��تقل هستند. 

ای��ن امر به آنها برای تاثیرگذاری حرف��ه ای بر روی مخاطب هدف کمک می کند. 
همچنین اطالعات دقیقی درباره مس��یر پیش روی تان در اختیار شما قرار خواهد 
داد. با این حس��اب ش��ما باید به بهترین ش��کل ممکن در تالش برای استفاده از 
تجربیات دیگران در زمینه تبدیل شدن به کارشناس مستقل در حوزه سئو باشید. 
یادتان باش��د شما به عنوان یک کارشناس سئو که در قالب فعالیت مستقل در 
بازار حضور دارد، برای هر کدام از تصمیم های تان مسئولیت ویژه ای دارید. این امر 
باید به طور قابل مالحظه ای به شما برای جلب نظر مخاطب هدف تان کمک کند، 
در غیر این صورت حتی با بروز یک اشتباه نیز همه مسئولیت ها گردن شما خواهد 
بود. بدون تردید این امر اندکی ترس��ناك به نظر می رسد، اما شما باید از آن برای 
تقویت روحیه تان و همچنین تصمیم گیری با دقت نظر بسیار باالتری سود ببرید، 
در غیر این صورت شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور قابل 

مالحظه ای کاهش پیدا می کند. 
ایجادوجههآنالینبرایخودتان

ش��ما به عنوان یک کارآفرین مستقل در حقیقت نوعی برند شخصی نیز دارید. 
این امر برای بازاریابی و تبلیغات به ش��ما کمک خواهد کرد. یکی از مزایای اصلی 
برندهای شخصی در طول سال های اخیر امکان تعامل مستقیم و بسیار عمیق تر با 
مخاطب هدف است. بنابراین شما به سادگی هرچه تمام تر امکان تعامل با مشتریان 
هدف تان را پیدا خواهید کرد. چنین نکته ای شما را در مسیر تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف تان کم��ک خواهد کرد. بنابراین مانند یک برن��د واقعی باید برای 
توسعه دامنه مشتریان تان اقدام به بازاریابی و جلب نظر مشتریان نمایید. این امر 
ش��ما را در موقعیت بسیار مناسبی برای جلب نظر مش��تریان حاضر در بازار قرار 
خواهد داد. بنابراین هیچ مانع��ی پیش روی تان برای فعالیت بهینه و تاثیرگذاری 

عالی بر روی مشتریان نخواهد بود. 
ایجاد وجهه آنالین برای برند شخصی در اولین مرحله باید با ایجاد اکانت رسمی 
در شبکه های اجتماعی شروع شود. این امر باید همیشه همراه با راه اندازی اکانت 
در برترین ش��بکه های اجتماعی باش��د. نکته امیدوارکننده اینکه انتخاب بهترین 
ش��بکه اجتماعی به هیچ وجه کار دش��واری نیس��ت. بنابراین شما مسیر ساده ای 
پیش رو خواهید داش��ت. امروزه پلتفرم هایی مثل اینستاگرام، توییتر و فیس بوك 
محبوبی��ت زی��ادی در میان کاربران دارد. از س��وی دیگر س��رمایه گذاری بر روی 
گزینه های تازه ای نظیر کالب هاوس و تیک تاك نیز می تواند مناسب باشد، در غیر 
این صورت شما هرگز فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان را نخواهید داشت. 

رفتارباخودتانمانندیککسبوکار
فعالیت به عنوان یک کسب و کار واقعی باید اول از همه با نحوه رفتار خودتان 
ش��روع ش��ود. اگر ش��ما حضور در بازار به عنوان یک کارآفرین مس��تقل را نوعی 
سرگرمی تلقی کنید، هیچ وقت امکان توسعه برند و تبدیل شدن به یکی از کسب 
و کارهای بزرگ در بازار را نخواهید داشت. چنین امری برای مدت زمانی طوالنی 
ش��ما را اذیت خواهد کرد. به عالوه، ش��ما هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف تان پیدا نمی کنید. 
وقت��ی درب��اره رفتار با خودتان در قالب یک برند ح��رف می زنیم، یکی از نکات 
مهم مواجهه با مس��ئولیت های مختلف مانند یک برند حرفه ای اس��ت. این امر به 
ش��ما امکان توسعه کسب و کارتان و حتی راه اندازی یک آژانس سئوی تمام عیار 
را می دهد. بنابراین شما باید همیشه به دنبال جدی گرفتن کارتان باشید، در غیر 
این صورت خیلی زود تفریح س��اده تان در بازار کسب و کار و دنیای سئو به پایان 

خواهد رسید. 
یادگیریفرآیندقیمتگذاریبرایخدمات

ش��ما به عنوان کارشناس سئو باید همیشه قیمت گذاری بر روی محصوالت تان 
را با دقت تمام دنبال نمایید. این امر می تواند به شما برای یادگیری اصول اساسی 
در این میان کمک کند. بدون تردید هر موسسه یا شرکتی در ازای ارائه خدماتش 
پول دریافت می کند. نکته اساسی در این میان تعیین قیمت های مناسب و رقابتی 
برای جلب نظر مشتریان است. اگر سطح قیمت های پیشنهادی شما بسیار زیادی 
باشد، کمتر کسی در عمل به تعامل با شما تمایل نشان می دهد. این امر می تواند 

شما را در موقعیت بسیار دشواری برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان قرار دهد. 
یادتان باشد تعیین قیمت های رقابتی به معنای کار رایگان شما نیست. این امر 
باید همیشه مدنظر شما قرار داشته باشد. امروزه برخی از کارآفرینان به طور مداوم 
مایل به شروع فعالیت شان در بازار همراه با کار رایگان برای مشتریان شان هستند. 
این امر موجب برداش��ت دیگران از کسب و کار شما به مثابه یک موسسه خیریه 
می شود که همیشه باید کار رایگان انجام دهد. بنابراین باید همیشه به دنبال تعامل 

بهینه با مشتریان همراه با ارائه قیمت های واقعی باشید.
وقتی ش��ما قیمت های رقابتی برای خدمات تان تعیین می کنید، مشتریان برای 
امتحان کیفیت کارتان هم که ش��ده به س��وی شما خواهند آمد. از این مرحله به 
بعد کیفیت خدمات و میزان موفقیت تان در جلب رضایت مشتریان تکلیف آینده 

برندتان را مشخص خواهد کرد. 

پس از اینکه ش��ما در بازار تبدیل به چهره مشهور و معتبر شدید، می توانید به 
تدریج سطح قیمت های تان را افزایش دهید. این امر دیگر همراه با ریزش مشتریان 
نخواهد بود. بنابراین ش��ما به ساده ترین ش��کل ممکن امکان تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف تان را پیدا می کنید. 
یادگیریمهارتهایفروش

وقتی ش��ما یک کس��ب و کار مس��تقل را راه اندازی می کنید، اولین مهارتی که 
باید در آن حرفه ای ش��وید، فروش اس��ت. بدون مهارت های فروش حتی بهترین 
محصوالت و خدمات دنیا هم روی دس��ت تان خواهد ماند. بنابراین باید همیش��ه 
به دنبال توس��عه مهارت ه��ای فروش تان در 
ای��ن میان نیز باش��ید، در غی��ر این صورت 
هرگز فرصتی برای جلب نظر مشتریان پیدا 

نمی کنید. 
یکی از تکنیک های مناس��ب برای تقویت 
مه��ارت فروش مربوط به ارائه یک نمونه کار 
به مشتریان احتمالی اس��ت. این امر شامل 
استفاده از یکی از کارهای موفق تان در حوزه 
سئو به عنوان تبلیغی تاثیرگذار است. وقتی 
برندهای مختلف موفقیت شما در زمینه ارائه 
خدمات س��ئو به دیگر موسسه ها را مشاهده 
نمایند، ش��انس تان برای جلب آنها در قالب 
مشتری به طور شگفت انگیزی افزایش پیدا 

می کند. 
ب��دون تردید حرف��ه ای ش��دن در حوزه 
فروش برای کسی که به طور طبیعی مهارت 
سئو دارد، شاید امر س��اده ای نباشد. در این 
صورت شما باید به دنبال استفاده از مشاوره 
اف��راد حرفه ای یا حتی ش��رکت در برخی از 
دوره های آموزشی باشید. این امر می تواند به 
شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان در سطحی گسترده کمک نماید. 

طراحیفرآیندوارزیابیآن
شما به عنوان کارشناس سئو در قالب فعالیت مستقل باید همیشه فرآیندهای 
س��اده و تاثیرگذاری را مدنظر قرار دهید. این امر می تواند به شما برای جلب نظر 
مش��تریان به بهترین ش��کل ممکن کمک نماید. یادتان باشد فعالیت بدون نظم 
و برنامه اغلب اوقات نتیجه مناس��بی به همراه ندارد. بنابراین ش��ما باید کارتان را 

براساس یک برنامه مشخص و از همه مهمتر ارزیابی آن در نهایت کار بنا کنید. 
طراح��ی فرآین��د کاری به معنای ایج��اد یک برنامه روزان��ه منظم و همچنین 
برنامه ریزی برای ساماندهی پروژه های در دسترس به طور حرفه ای است. این امر 
اگر به طور مناسب و استاندارد از سوی شما دنبال شود، تاثیرگذاری بسیار باالیی 

بر روی مخاطب هدف خواهد داشت. همچنین به شما امکان عمل به تعهدات تان 
براساس موعد مقرر را می دهد. 

یکی از ایردات اساس��ی کارش��ناس های س��ئو بدقولی های مداوم است. این امر 
وقتی کارآفرینی مس��تقل هم به ماجرا اضافه ش��ود، تشدید خواهد شد. دلیل این 
امر هرچه باشد، شما با طراحی یک فرآیند منظم می توانید بخش قابل مالحظه ای 
از مش��کالت تان را حل نمایید. به این ترتیب هیچ چالش��ی پیش روی شما برای 

تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان باقی نخواهد ماند. 
شما الزم نیست کارتان برای طراحی یک برنامه یا فرآیند را خیلی دشوار کنید. 
همین که یک فهرست کار دقیق داشته باشید و براساس آن اقدام به تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب تان نمایید، به اندازه کافی مناسب خواهد بود. شما با چنین کاری 

جلوی بسیاری از مشکالت تان را خواهید گرفت. 
برنامهریزیبلندمدت

اگر یک برند به دنبال موفقیت بلندمدت در بازار است، باید برنامه های بلندمدتی 
را نیز طراحی کند. این امر به کارآفرینان برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان ش��ان 
کمک خواهد کرد. شما به عنوان یک کارآفرین مستقل که در حوزه سئو فعالیت 
دارید، بیش از هر زمان دیگری به برنامه ریزی نیاز دارید. در برندهای بزرگ به طور 
معمول یک تیم مجزا مسئولیت برنامه ریزی را برعهده می گیرد. با این حال شما به 

عنوان کارآفرین مستقل باید این کار را به تنهایی ساماندهی نمایید. 
امروزه بسیاری از افراد فقط به دنبال ساماندهی وضعیت برندشان در کوتاه مدت 
هستند. این امر شانس شان برای رقابت طوالنی مدت با دیگر موسسه ها در بازار را 
به ش��دت کاهش می دهد. گاهی اوقات شما حتی برای رقابت بهتر با دیگر برندها 
باید از س��ود مقطعی تان چشم پوشی کنید، در غیر این صورت هرگز شانسی برای 

باقی ماندن در کورس رقابت کسب و کار نخواهید داشت. 
بی شک برنامه ریزی بلندمدت برای کس��انی که تا به حال آن را انجام نداده اند، 
امری س��خت و دش��واری خواهد بود. درست به همین خاطر شما باید همیشه به 
دنبال بهره گیری از نظرات کارشناس��ی دیگران در این رابطه باش��ید، در غیر این 

صورت شاید مسیرتان برای موفقیت در بازار به شدت دشوار شود. 
طراحیقوانینکاریوپایبندیبهآنها

طراحی قوانین کاری و پایبندی به آنها در کارآفرینی مس��تقل اهمیت بس��یار 
زیادی دارد. امروزه بس��یاری از کارآفرینانی که فعالیت مس��تقل در حوزه سئو را 
ش��روع می کنند، هیچ قانون کاری برای خ��ود طراحی نمی کنند. به عنوان مثال، 
شما می توانید تصمیم بگیرید که در پروژه های خیلی بزرگ شرکت نکنید. این امر 
می تواند به دلیل محدودیت های پیش روی ش��ما یا ناتوانی تان برای تحویل پروژه 
موردنظر در مدت زمانی کوتاه باشد. اگر شما در همان ابتدای فعالیت کاری قوانینی 
را برای خودتان طراحی کنید، در نهایت مشکالت بسیار کمتری برای توسعه کسب 
و کارتان پیش رو خواهید داش��ت. این امر می تواند به تدریج موسس��ه ش��ما را به 

عنوان یکی از معتبرترین آژانس های سئو در بازار مطرح سازد. 
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مدیرعامل شرکت ملی پست مطرح کرد؛
»کدپستی« و »اطالعات مكانی« مبنای اصلی »سرشماری ثبتی مبنا«

رشت- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت ملی پست، کدپستی و 
اطالعات مکانی را مبنای اصلی سرشماری ثبتی مبنا برشمرد. به گزارش روابط 
عمومی شــرکت ملی پست، با حضور رمضانعلی سبحانی فر، رئیس مرکز آمار 
ایران و سرپرست سازمان نقشه برداری جلسه سرشماری ثبتی مبنا در محل 
مرکز آمار ایران برگزار شــد. معاون وزیر ارتباطات در این جلسه با بیان اینکه 
یکی از ارکان اصلی در سرشــماری، نشــانی مکانی مبتنی بر کد پستی است 
گفت: »با ظرفیت های ســامانه جی نف و کدپســتی، شرکت ملی پست می 
تواند نقش بسزایی در این زمینه ایفا کند.« وی بر لزوم  بروز رسانی و تکمیل 
نقشه های شهری و روستایی به جهت تکمیل پروژه جی نف جهت اختصاص 

کدپستی و مکان جغرافیایی و انجام صحیح فرایند سرشماری تاکیدکرد و عنوان داشت: »سازمان نقشه برداری با اعتبار درنظر گرفته 
شده مرکز آمار ایران نسبت به بروز رسانی نقشه های شهری و روستایی اقدام تا هرچه سریعتر پروژه جی نف نیز تکمیل شود.« بر اساس 
این جلسه مقرر شد تفاهم نامه ای سه جانبه بین شرکت ملی پست، مرکز آمار ایران و سازمان نقشه برداری جهت تسریع در انجام امور 

مربوطه منعقد شود.

با همكاري یك شرکت دانش بنيان انجام شد:
 آغاز بهره برداري از یك پروژه تحقيقاتي 

در شرکت آب و فاضالب استان مرکزي
اراک- فرناز اميدی: پس از چهار سال انجام مطالعات و تالش محققان و 
با همکاري یك شــرکت دانش بنیان ، پروژه تحقیقاتي تحت عنوان » بررسي 
روش هاي اقتصادي و کاربردي با هدف تســریع در جمع آوري لجن در برکه 
هاي تثبیت تصفیه خانه هاي فاضالب استان مرکزي« به صورت پایلوت آغاز به 
کار کرد. به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان مرکزي مراسم 
آغاز به کار این پروژه ، در دي ماه سال جاري و در محل تصفیه خانه فاضالب 
اراك با حضور مهندس یوسف عرفاني نسب مدیر عامل این شرکت و معاونین 
وي برگزار گردید. مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان مرکزي با اشاره 
بــه ضرورت انجام پژوهش و نوآوري در صنعت آب و فاضالب اظهار داشــت : 
در سال هاي اخیر همکاري شــرکت آب و فاضالب استان مرکزي با دانشگاه 
، محققان و شــرکت هاي دانش بنیان  افزایش یافته و امروز ، آغاز به کار این 

پروژه تحقیقاتي ، نمونه اي از نتایج ارزشمند این همکاري به شمار میرود وي در ادامه بر استمرار این نگاه و استفاده از نبوغ  و خالقیت 
نخبگان و پژوهشــگران در افزایش بهره وري و کاهش هزینه ها و ارائه خدمت هرچه بهتر به مردم تاکید نمود. گفتني اســت این پروژه 
با هزینه اي بالغ بر یك میلیارد و پانصد و بیست میلیون ریال به صورت پایلوت آغاز به کار نمود و  طي مکانیسم طراحي شده در این 
پروژه ، امکان جدا سازي حجم بسیار باالیي از آب موجود در لجن با هزینه اي کامال اقتصادي میسر مي گردد و لجن آبگیري شده نیز 

قابلیت استفاده در دیگر صنایع را دارد.

دیدار مدیر عامل، معاونين و مدیران شرکت آب و فاضالب استان ایالم با 
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری

ایالم- هدی منص��وری: مدیر عامل، معاونین و مدیران شــرکت. آب و 
فاضالب اســتان ایالم به منظور تبریك انتصاب، ناصر نجفی به عنوان معاونت 
توســعه و منابع انسانی اســتانداری ایالم با وی دیدار و گفتگو کردند. در این 
دیدار مدیر عامل و معاونین آبفا انتصاب بجا و شایسته نجفی به عنوان معاونت 
توســعه و منابع انسانی استانداری را صمیمانه تبریك و تهنیت عرض نمودند. 
دکتر تیموری در این دیدار بیان داشــتند: بی شك تجربه حضور آقای نجفی 
در سمت های مدیریتی پیشین به خوبی نشان دهنده آشنایی و اشراف وی به 
مسائل گوناگون است و بدون تردید این تجارب می تواند شکوفایی و پیشرفت 
این معاونت را موجب شــود. و اینجانب به نمایندگی از همکاران شرکت آب و 

فاضالب اســتان ضمن تبریك و آرزوی موفقیت برای شــما، از خداوند عز و جل سعادت، سالمت، سربلندی و گشایش امور را برایتان 
خواســتاریم. در ادامه معاون توسعه مدیریت و منابع اســتانداری ایالم با تشکر از ابراز لطف مدیرعامل آبفای استان  و هیئت همراه، از 
زحمات و تالشهای مدیرعامل و مجموعه کارکنان آبفای استان تقدیر و تشکر نمود . الزم بذکر است “ناصر نجفی” از همکاران شرکت 
آب و فاضالب  استان ایالم است که با صدور حکمی از طرف استاند ایالم به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری  منصوب 
گردید. معاون منابع انسانی و تحقیقات آب و فاضالب استان ایالم، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی آب و فاضالب استان زنجان، مدیر 
آبفای شهرســتانهای ایالم و مهران، معاون مالی و پشــتیبانی آب و فاضالب روستایی استان ایالم، معاون پشتیبانی جهادنصر ایالم و…

بخشی از سوابق ناصر نجفی می باشد.

در راستای افزایش پایداری شبكه انتقال گاز انجام شد؛
ایمن سازی خط لوله 12 اینچ کالله – مراوه تپه در تقاطع با رودخانه

ساری – دهقان : سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز از ایمن سازی خط 
لوله 12 اینچ کالله – مراوه تپه متقاطع با رودخانه در استان گلستان خبر داد. 
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز، 
محی الدین مفخمی با اعالم این خبر اظهار کرد: گابیون و ابنیه های موجود در 
مســیر خط لوله 12 اینچ کالله – مراوه تپه در تقاطع با رودخانه دیگلی داش 
شهرستان مراوه تپه در استان گلستان که دچار آب بردگی شده بود، ترمیم و 
همچنین با احداث کف بند و نصب لوله های آبرو، این خط در برابر آسیب های 
احتمالی ناشی از جاری شدن سیل، ایمن و مقاوم سازی شد. وی همچنین به 
بازســازی مسیر جاده دسترسی به این خط لوله اشاره کرد و  افزود: منطقه 9 

عملیات انتقال گاز پروژه های ایمن سازی خطوط لوله در تقاطع با رودخانه ها را برای جلوگیری از مشکالت مربوط به ریزش، رانش و 
طغیان رودخانه ها، جهت افزایش پایداری شبکه انتقال گاز در استان های شمالی در دستور کار قرار داده است.    سرپرست منطقه 9 
عملیات انتقال گاز یادآور شد: پروژه های ایمن سازی خطوط لوله گاز در تقاطع با رودخانه های مرسه رود کالچای و چلوند آستارا در 
استان گیالن، زرین گل علی آبادکتول و کوسه کالی مراوه تپه در استان گلستان و رودخانه های صفارود رامسر و ماشالك نوشهر به اتمام 
رسیده و پروژه های ایمن سازی در دیگر رودخانه های استان های شمالی در حال اجراست. مفخمی با بیان اینکه خطوط لوله انتقال 
گاز به عنوان شــریان های حیاتی این انرژی نقش حساســی در تامین و انتقال گاز دارند، خاطرنشان کرد: ایمن و مقاوم سازی خطوط 
لوله جهت افزایش ضریب ایمنی و پیشگیری از ریسك نشت خطوط از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این امر در منطقه 9 به صورت 

ویژه پیگیری می شود.

انسداد 27 حلقه چاه غير مجاز در شهرستان آبيك استان قزوین
قزوی��ن- خبرنگار فرصت امروز: از ابتدای ســال جــاری تاکنون 27 
حلقه چاه غیرمجاز با دبی مجموع حدود 1.2 میلیون متر مکعب در ســال در 
شهرســتان آبیك توسط گروه انسداد شرکت آب منطقه ای قزوین و مامورین 
ماده 30 این شهرســتان با همکاری و همراهی نیروی انتظامی پر و مســلوب 
المنفعه شــده اســت.  به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین 
مهندس عبدالهی رئیس اداره منابع آب شهرستان آبیك با اعالم این خبر گفت: 
حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی یکی از مهمترین وظایف ما در شهرستان 
می باشد که در همین خصوص و در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی 
منابع آب زیرزمینی با همکاری نیروی انتظامی از ابتدای سال جاری تاکنون 27 
حلقه چاه غیر مجاز فرم 5 با دبی مجموع 1.2 میلیون متر مکعب در سال توسط 
گروه انســداد شرکت آب منطقه ای قزوین و مامورین ماده 30 این شهرستان 

مسدود گردیده و این اقدامات تا پر شدن کلیه چاه های غیر مجاز شهرستان با جدیت ادامه خواهد یافت. رئیس اداره منابع آب شهرستان 
آبیك افزود: برداشــت های غیر مجاز از سفره های آب زیرزمینی سبب پایین رفتن سطح این سفره می شود که این موضوع می تواند 
تبعات مخربی از جمله افزایش سطح فرونشست را برای دشت قزوین به همراه داشته باشد. مهندس عبدالهی با اشاره به تغییر اقلیم و 
لزوم سازگاری با شرایط کم آبی اظهار داشت: نصب کنتورهای هوشمند جهت مدیریت مصرف و صرفه جویی در میزان استفاده از منابع 
آبی از جمله اقداماتی اســت که بهره بردارن می توانند بدین وســیله ضمن همکاری با شرکت آب منطقه ای به احیاء دشت قزوین نیز 
کمك نمایند. رئیس اداره منابع آب شهرستان آبیك در پایان یادآور شد: اداره منابع آب شهرستان آبیك در چارچوب قوانین و مقررات 
با کمك گروه های گشت و بازرسی ضمن شناسایی تخلفات در حوزه منابع آب های سطحی و زیرزمینی با هرگونه تخلف در این حوزه 

برخورد قانونی خواهد نمود.

اهواز- شبنم قجاوند: از طرح جامع اســتقرار دولت الکترونیك 
شــرکت های برق منطقه ای کشــور )طرح جاداب( کــه به عنوان یك 
ماموریت ویژه به برق منطقه ای خوزستان محول شده بود، رونمایی شد.

مدیرعامل این شــرکت در نشســت توســعه دولــت الکترونیك و 
هوشمندســازی شــرکت توانیر، با تاکید بر نقش دولت الکترونیك در 
حکمرانی خوب و ایجاد مشــارکت حداکثری مردم در دولت، بیان کرد: 
طرح "جاداب" نقشه راهی برای اجرای پروژه های عملیاتی استقرار دولت 
الکترونیك در شــرکت های برق منطقه ای کشور است. محمود دشت 
بزرگ افزود: در این طرح به دغدغه ها و نیازهای ذینفعان کلیدی داخلی 
و بیرونی صنعت برق و متولیان دولت الکترونیك در کشور و همراستایی 
با سایر طرح های ملی ابالغی صنعت برق، توجه ویژه ای شده است. وی 
تصریح کرد: تدوین این طرح که به عنوان یك ماموریت ویژه از سال 98 
از سوی شرکت مادرتخصصی توانیر به شرکت برق منطقه ای خوزستان 
محول شده بود، توسط یك کارگروه اجرایی مستقر در این شرکت، با دو 

هزار نفرســاعت کار کارشناسی با ذینفعان و استفاده از خدمات مشاور 
دانش بنیان، نهایی و تدوین شده است. مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات 
شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز در این نشست گفت: طرح "جاداب" 
با تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب و تهیه راهنمای 
برنامه ها و اولویت بندی پروژه ها، در چهار فاز تدوین شد که در پایان هر 

فاز به تایید کارگروهی متشــکل از توانیر و چند شرکت برق منطقه ای 
رسیده است. اشکان نظام پور افزود: در این طرح، پس از آسیب شناسی 
طرح های اجرا شده و تعیین معیارهای اولویت بندی پروژه ها و معماری 
مدل مطلوب ارائه خدمات الکترونیك به کارکنان، به شــرکت توانیر و 
سایر دستگاه های دولتی و نیز به مشترکین و اشخاص حقیقی و حقوقی 
غیردولتی، در قالب یك برنامه عملیاتی بعنوان راهنمایی برای استقرار 
دولت الکترونیك در شرکت های برق منطقه ای تدوین و مستندسازی 
و به شرکت توانیر تحویل شد. بر اســاس این گزارش، گردآوری اسناد 
باالدستی و تکالیف ابالغ شــده در رابطه با توسعه دولت الکترونیك و 
تهیه یکی از کاملترین بانك های اطالعاتی تحلیلی در سطح وزارت نیرو، 
تدوین مدل پایش برنامه های عملیاتی و سنجش میزان استقرار دولت 
الکترونیك در شرکت های برق منطقه ای و تهیه محتوای آموزش مجازی 
به مجریان طرح، از جمله ویژگی های تدوین طرح جامع استقرار دولت 

الکترونیك شرکت های برق منطقه ای )جاداب( است.

قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل اوقاف استان قم گفت: حقیقت 
وجودی حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها از آن حقایقی است که جز با 
طهارت نفس و رسیدن به مقام عنداللهی میسر نمی شود. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، حجت االسالم والمسلمین 
عباس اسکندری در شــورای اداری اوقاف استان با اشاره به ایام فاطمیه 
و ســالروز شهادت حضرت زهرای مرضیه)س( با تاکید بر نگاه قرآنی به 
فضائل و جایگاه حضرت فاطمه)س( اظهار کرد: قرآن و عترت از هم جدا 
نیســتند و اگر بخواهیم کالم خدا را به صورت یك انسان کامل ببینیم، 
می توانیم آن را به وجود مبارك حضرت زهرا)س(، وجود حضرت علی)ع( 
و هر یك از ائمه اطهار)ع( تصور کنیم. وی افزود: حضرت زهرا)س( دارای 
دو حقیقت است ظاهری و باطنی، حقیقت ظاهری همین وجود نازنینی 
است که در آن عصر و زمان ظهور و بروز داشت به عبارتی در هیبت یك 
بانوی بزرگوار که از نظر ظاهری شبیه دیگر زنان بودند. مدیرکل اوقاف و 

امور خیریه استان قم با اشاره به حقیقت باطنی و عنداللهی ائمه اطهار)ع( 
گفت: کسانی که حقیقت باطنی ایشان را نمی شناختند، این اجازه را به 
خود دادند که به محضر حضــرت محمد)ص( بروند و فاطمه زهرا)س( 
را خواســتگاری کنند که این مسئله موجب خشم آن حضرت می شد، 
کما اینکه قرآن هم دارای دو حقیقت اســت ظاهری و باطنی است. وی 
ا لََعلَُّکْم  ادامــه داد: خداوند در قرآن کریم می فرماید »إِنَّا أَنَْزلَْناُه ُقْرآنًا َعَربًِیّ
تَْعِقُلوَن« که اشاره به حقیقت ظاهری کالم وحی دارد، مثل همان است 
که وقتی آدم ها به محضر انسان کامل می رسند، می توانند از ظاهر کالم 
آنها بهره مند شوند همانطور که اگر کسی ادبیات عربی را بداند، از ظواهر 
قرآن چیزی دستگیرش می شود. اسکندری با بیان اینکه حقیقت باطنی 
قرآن چیز دیگری اســت گفت: در ادامه خداوند فرموده است »َو إِنَُّه فِي 
أُِمّ الِْکتاِب لََدیْنا لََعلٌِيّ َحِکیٌم« تا انســان ها دریابند همه قرآن، ظاهر آن 
نیســت و حقیقت دیگری در پس پرده نهفته است که عنداللهی است. 

اسکندری تصریح کرد: دسترسی به حقیقت قرآن توسط همگان میسر 
نیست مگر اینکه به طهارت روح برســند، در سوره واقعه می فرماید اَل 
ُروَن و مطهرون را در سوره احزاب معرفی فرمود مدیرکل  ُه إاِلَّ الُْمَطهَّ یََمسُّ
اوقاف و امور خیریه استان قم افزود: کسانی که طهارت روح دارند حقیقت 
 ُ َّما یُریُد اهللَّ قرآن را در می یابند که خداوند درباره آنها فرموده اســت »إِن
َرُکم تَطهیًرا« به عبارتی تنها اهل  لُِیذِهَب َعنُکُم الرِّجَس أَهَل الَبیِت َویَُطهِّ

بیت)ع( می توانند به آن حقیقت دست یابند.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری بندرعباس، اسماعیل موحدی نژاد در جلسه ای 
که با حضور معاونت خدمات شهری مناطق ،روسای نواحی ،مدیر بحران 
و پدافند غیر عامل ،رئیس سازمان مدیریت پسماند و قائم مقام خدمات 
شهری و معاون بازرسی در محل سالن جلسات معاونت خدمات شهری 
برگزار شــد گفت: در جهت رفع مشکالت فوری و حاد در حوزه خدمات 
شهری و دستور شهردار بندرعباس پیرامون افزایش سرعت عمل و رفع 
مشکالت در حوزه خدمات شهری این ستاد باز ساز و کار نوین تشکیل 
می شود. وی با اشاره به استفاده درست ازظرفیت همه نیروها در شهرداری 
عنوان کرد: کار در خدمات شــهری فعالیت اداری نیست و زمان و وقت 
نمی شناسد و همواره باید آماده باش باشیم ، تا رضایت مردم و شهروندان 
تامین شود. وی تاکید کرد:ستاد اصلی اورژانس در معاونت خدمات شهری 

مستقر می باشد و چارت جدیدی برای نواحي در حوزه اورژانس خدمات 
شهری باید تعریف میشود. موحدی نژاد افزود: ادره امانی مرکز اورژانس 

هر منطقه واکیپ اورژانس خدمات شهری زیر نظر معاون خدمات شهری 
منطقه فعالیت می کند. معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس بیان 
داشت: در ســتاد اورژانس خدمات شهری برای همه نواحی سه نیروی 
آموزش دیده به عنوان اپراتور پاسخگو برای لینك شدن با 137در 3شیفت 
8ساعته باید حضور داشته باشند تا مشکالت فوری و اورژانسی را ارجاع 
ورفع نمایند. وی تصریح کرد:در همین راســتا دوازده دستگاه خودروی 
نیسان برای همه نواحي تامین مي شود ودر کوتاه ترین زمان ابزار ماشین 
آالت تجهیزات و موانع مشکالت نواقص برای تشکیل ستاد باید رفع شود. 
وی گفت:شهروندان قطعا از شهرداری توقع خدمات مناسب دارند و ارائه 
خدمات به آنها وظیفه ماست وعملکرد ما باید در جهت رضایت مردم و 
شهروندان باشد که قطعا سامانه 137 با تشکیل اورژانس خدمات شهری 

مسئولیت سنگین تری را بر عهده خواهد داشت.

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
با اشــاره به انجام اقدامات مناسب در معاونت بهداشتی این مجموعه در 
سال های قبل گفت: در دوره جدید این معاونت مهم و تاثیرگذار نیازمند 
تحوالت جدی و جدید است. دکتر بهمن نقی پور در آیین تکریم و معارفه 
معاونان ســابق و جدید بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز، افزود: در 
ایــن معاونت عالوه بر اقدامات مهم و کاربــردی قبلی، به وقوع اقدامات 
متفاوت تری احســاس نیاز می شد تا این سیستم مانند قبل و با روحیه  
بهتر و قدرت بیشتر به کار خود ادامه دهد. وی از سرپرست جدید معاونت 
بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی تبریز به عنوان فردی علمی، توانمند و 

زحمتکش یاد کرد که  این سمت حساس در این برهه به ایشان واگذار 
می شود تا این راه را با موفقیت ادامه داده و موفقیت های بیشتر و اقدامات 
جهادی بســیاری را برای کمك به سیســتم بهداشت منطقه و اعتالی 
سالمت جامعه انجام دهد. نقی پور اضافه کرد: معاون بهداشت سابق نیز با 
تمام توان تالش کرده و از هیچ کمکی در این حوزه دریغ نکرده و یار و یاور 
این سیستم بوده است. وی گفت: در حوزه  بهداشت هر اقدامی که انجام 
دهیم باز هم کم گذاشته ایم، بنابراین امیدوارم نه تنها با شعار، بلکه با عمل 
خود را ثابت کنیم و برای سالمتی جامعه، تعامالت این مرکز با جوامع و 
ســازمان های دیگر را افزایش داده و برنامه ریزی های جدی تری را انجام 
دهیم تا شاهد شیوه  زندگی سالم در جامعه باشیم.  معاون سابق بهداشت 
دانشــگاه علوم پزشکی تبریز نیز با ارایه گزارشی از عملکرد خود، گفت: 
ماه ها و سال هاست که حوزه  بهداشت در زمینه  تامین منابع با مشکالت 
بسیاری مواجه است که نمونه  آن تالش زیاد و اقدامات گسترده  همکاران 
ما در این مدت بود که هیچ مزایای خاصی هم برای آنها اختصاص نیافت. 

عباسعلی درســتی اظهار داشت: با وجود تنگناها و مشکالتی که وجود 
داشت و البته با تالش همکاران، در شاخص های مختلف رتبه های برتر 
کشوری را کسب کردیم و در امر واکسیناسیون نیز جزو استان های پیشرو 
کشــور بودیم که از همان روزهای اول تزریق واکسن را آغاز کردیم. وی 
اضافه کرد: به دلیل مشکالتی که طی هفته های اخیر ایجاد شده بود، روند 
تزریق واکسن در آذربایجان شرقی کاهش یافته بود، اما با برطرف شدن 
مشکالت طی سه روز گذشته بیش از 30 هزار واکسن در استان تزریق 
شده است. حسین حقائی، سرپرست جدید معاونت بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز نیز ابراز امیدواری کرد با استعانت از خدا و یاری و همکاری 
اساتید و پیشکسوتان دانشگاه علوم پزشکی، در توسعه و اعتالی هرچه 
بیشتر خدمات بهداشتی استان گام های موثرتری برداشته شود.  در این 
مراسم از زحمات سه ساله دکتر عباسعلی درستی قدردانی و  دکتر حسین 
حقائی که دارای مدرك دکترای علوم تغذیه اســت، به سمت سرپرست 

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز منصوب شد.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: معاون خدمات شهری شهرداری گرگان از پیشرفت 90 درصدی ساختمان 
»ایستکار« خبر داد.احمد ساالری اظهار داشت: پس از دستور مهندس سبطی شهردار محترم گرگان در خصوص 
راه اندازی ســاختمان مخصوص کارگران فصلی و ساختمانی موقت موسوم به »ایستکار«، این موضوع به طور 
جدی در دستور کار حوزه معاونت خدمات شهری قرار گرفت.ساالری افزود: در همین راستا جلسه هم اندیشی و 
هماهنگی در خصوص تهیه تفاهم نامه روند اجرایی با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط، نیروی انتظامی، فنی 
حرفه ای و اداره کار در حوزه معاونت خدمات شهری برگزار شد.وی تصریح کرد: حضور افراد جویای کار در حاشیه 

برخی از معابر و میادین تحت عنوان کارگران ساختمانی عالوه بر مشکالت ترافیکی، شأن این قشر زحمتکش نیز 
مورد خدشه قرار می دهد که با اجرای این طرح این مشکل نیز حل می شود.معاون خدمات شهری شهرداری 
گرگان خاطرنشان کرد: عملیات عمرانی ساختمان ایستکار در مراحل پایانی قرار دارد و در حال برنامه ریزی جهت 
تجهیز آن هستیم.به گفته ساالری، ساختمان استقرار کارگران فصلی و ساختمانی تا دهه فجر به بهره برداری 
خواهد رسید.وی ابراز امیدواری کرد با راه اندازی این مرکز به کارگیری کارگران ضابطه مند و هوشمند گردد و 

دیگر در گرما و سرما شاهد حضور این قشر زحمتکش در معابر و میادین شهری نباشیم.

طرح دولت الکترونیک شرکت های برق منطقه ای کشور در خوزستان تدوین شد

مدیرکل اوقاف قم مطرح کرد:

 لوازم درک حقيقت وجودی حضرت فاطمه)س(

موحدی نژاد، معاونت خدمات شهری شهرداری بندرعباس:

برای اولين بار در شهربندرعباس، ستاد اوژانس خدمات شهری راه اندازی می شود

ریيس دانشگاه علوم پزشكی تبریز :

تحول در خدمات معاونت بهداشتی ضروری است

پيشرفت ۹۰ درصدی ساختمان ساماندهی کارگران فصلی و موقت شهر گرگان

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: فراخوان نخستین جشنواره ایده 
های برتر اشتغالزا و کارآفرینی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
منتشر شد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با اعالم 
این خبر اظهار کرد: معاونت توسعه ی کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی بر اســاس رسالت و رویکرد دولت سیزدهم و تالش 
برای ایجاد و تثبیت اشــتغال موجود و با هدف شــناخت ایده پردازان 
خالق و فرصت های ویژه اشــتغال در مناطق مختلف کشــور، اقدام به 
شناسایی و کمك به عملیاتی نمودن ایده های برتر اشتغالزا کرده است. 
حسین فتحی با تشریح اهداف راهبردی این جشنواره اضافه کرد: توسعه 
و ترویج فرهنگ ایده پردازی، کارآفرینی و اشــتغالزایی، شناسایی ایده 
های برتر و تشــکیل بانك اطالعاتی از ایــده های برتر و صاحبان ایده، 
فراهم نمودن زمینه حمایت از ایده های برتر اشتغالزا و عملیاتی نمودن 
آنها و کمك به اشــتغال پایدار در کشــور از جمله اهداف برگزاری این 
جشنواره است. فتحی افزود: بر اســاس این فراخوان، صاحبان ایده در 
سراســر کشــور می توانند در بازه زمانی 20 دی لغایت 10 بهمن ماه 
سال جاری با مراجعه به ســامانه کارآفرینان برتر به نشانی زیر نسبت 
به ثبت ایده خود اقدام و در این رویکرد مهم کارآفرینی شــرکت کنند: 

https://karafarinanebartar.mcls.gov.ir مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با اشاره به ابعاد و گستره فراخوان 
این جشنواره ملی ادامه داد: ایده های ارائه شده عالوه بر حوزه کارآفرینی 
و اشتغالزایی به صورت کلی، مباحثی از قبیل؛ مشاغل خانگی، اشتغال 
جوانان و فارغ التحصیالن، معلولین، معتادین بهبودیافته، زندانیان آزاد 
شده، زنان سرپرست خانوار، اشتغال مرتبط با محیط زیست )کارآفرینی 
سبز(، اشتغال در مناطق کمتر برخوردار، اشتغال در مناطق روستایی و 

اشتغال در منطقه ویژه اقتصادی مکران را در بر می گیرد. حسین فتحی 
با بیان مهم ترین محورهای ارزیابی این جشنواره، خاطرنشان کرد: برترین 
ایده ها بر اساس نوآورانه بودن، میزان امکان پذیری اجرای ایده ها، تاثیر 
بر اشتغال کشور و تعداد اشتغال ایجادی،  پایدار بودن اشتغال و نیاز به 

منابع مالی کمتر برای اجرای آن ایده، ارزیابی خواهند شد.
حضور ميدانی در واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی با هدف 

رفع موانع توليد
 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شــرقی همچنین از 
حضــور میدانی در واحدهای تولیدی، صنعتی با هدف رفع موانع تولید 
درآذربایجان شرقی خبر داد.  حسین فتحی با بیان این مطلب اظهار کرد: 
کمیته تخصصی کار و اشتغال با حضور میدانی در واحدهای تولیدی و 
صنعتی، بررسی و رفع موانع تولید و حل مشکالت موجود را در دستور 
کار جــدی خود قرار داده اســت.  وی افــزود: در ادامه بازدید و حضور 
در واحد های تولیدی با حضور مسوولین شهرستانی و استانی تعدادی 
از واحدهای مســتقر در شــهرك عالی نسب بازدید و با تشکیل جلسه 
اختصاصی کمیته تخصصی کار و اشتغال ضمن بررسی مشکالت احصا 

شده تاکیدات الزم در این راستا ابالغ گردید.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی اعالم کرد؛

فراخوان نخستين جشنواره ایده های برتر اشتغالزا و کارآفرینی منتشر شد

شماره 1939
چهارشنبه
22 دی 1400

چهار شنبه
22 دی 1400

شماره 1942
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بهقلم:جسیسامراک
کارشناس بازاریابی و کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

براس��اس موسس��ه آمار و اطالعات ملی کسب و کار در 
ایاالت متحده، نزدیک به 90 درصد از کسب و کارهای تازه 
تاسیس با شکست مواجه می شوند. این میزان از شکست 
اس��تارت آپ ها آینده بس��یار غیرمطمئن��ی را پیش روی 
فعال ه��ای این حوزه قرار می ده��د. در این میان توجه به 
شکست نیمی از کسب و کارهای کوچک قبل از رسیدن به 
پنج سالگی برندشان هم قابل مالحظه است. این امر برای 
کسب و کارها و کارآفرینان پیام بسیار خطرناکی به همراه 
دارد. اگر ش��ما حتی یک لحظه حواس تان از برندتان پرت 
ش��ود، توانایی تاثیرگذاری الزم بر روی مخاطب هدف تان 
را پی��دا نخواهی��د کرد. نکت��ه جالب اینک��ه گاهی اوقات 
کارآفرینان با رعایت تمام نکات بازهم توانایی تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف ش��ان را ندارن��د. این امر به معنای 
ناتوانی برای درآمدزایی کس��ب و کارها در بازه های زمانی 

مشخص است. 
بی شک هدف هر کارآفرینی در بازار کسب سود از فعالیت 
کاری اس��ت. با این حس��اب اگر شما به دنبال کسب سود 
در بازه های زمانی مشخص و کوتاه مدت نباشید، خیلی زود 
انگیزه و همچنین توان مالی تان برای ادامه مس��یر کسب 
و کار از بین می رود. درس��ت به همین دلیل اغلب کسب 
و کارهای تازه کار پس از مواجهه با اولین مش��کل مالی به 

سرعت قید ادامه فعالیت را می زنند. 
اگر شما از آن دست کارآفرینانی باشید که با نگاه دقیق 
وارد بازار می شوند، به احتمال زیاد ناتوانی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف به شدت اذیت تان خواهد کرد. این 
امر می تواند وضعیت شما را به طور قابل مالحظه ای تحت 
تاثی��ر قرار داده و تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف را با 
مش��کل رو به رو س��ازد. به هر حال در دنیای کسب و کار 
بدون درآمدزایی حتی بزرگترین برندهای دنیا نیز شانسی 

برای ادامه فعالیت ندارند. 
یک��ی از مهمترین نکاتی که باید مدنظر تمام کس��ب و 
کارهای حاضر در بازار قرار داش��ته باش��ید، دالیل ناکامی 
در درآمدزایی اس��ت. بی ش��ک تمام کس��ب و کارها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با مش��کالت زیادی رو 
به رو هستند. این امر می تواند وضعیت تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را به شدت با مشکل رو به رو سازد. درست 
به همین خاطر ما در مقال��ه کنونی به دنبال برخی از راه 
حل های کاربردی و تاثیرگذار برای شناس��ایی دالیل عدم 
درآمدزایی کسب و کارها هستیم. اگر شما هم در برندتان 
با مش��کل درآمدزایی اندك رو به رو هستید، باید به طور 
قابل مالحظه ای در تالش برای شناس��ایی دالیل این امر 
باش��ید. در ادامه برخی از مهمترین دالیل این امر را مورد 

ارزیابی و بررسی قرار می دهیم. 
فقدانتناسبمحصولبرندبابازار

بازارهای مختلف دارای س��لیقه و ترجیحات متفاوتی با 
هم هستند. ش��اید یک محصول در بازار محلی نیویورك 
محبوبیت بسیار زیادی داشته باشد، اما این امر به معنای 
اس��تقبال مردم در آسیای جنوب ش��رقی از آن محصول 
نخواهد بود. دلیل این امر نیز سلیقه ها و همچنین تناسب 
محصوالت با بازارهای متمایز است. بنابراین شما برای ارائه 
محصول تان در یک بازار باید ش��رایط وی��ژه آن را مدنظر 
قرار دهید، در غیر این صورت ش��اید هرگز شانس��ی برای 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان پیدا نکرده و به طور مداوم با 

ضرر رو به رو شوید. 
وقتی یک برند وارد بازاری تازه می ش��ود، دردس��رهای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف به طور مداوم افزایش 
پیدا می کند. در این میان اگر شما خیلی زود توانایی ارائه 
محصوالت تان به مشتریان و ثبت فروش را نداشته باشید، 
رقبای بزرگتر ش��ما به س��رعت عرصه را بر شما بی نهایت 
تنگ خواهند کرد. معنای این امر شکست در تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف و ناتوانی برای جلب نظر مش��تریان 

است. 
گاه��ی اوقات برنده��ا در ارائه یک محص��ول برای بازار 
ب��ه تناس��ب آن با نیازها و مش��خصات بازار توجه نش��ان 

نمی دهن��د. معنای این امر ض��رورت مطالعه بازار پیش از 
عرض��ه محصوالت به طور قطعی اس��ت. این امر به ش��ما 
برای شناسایی نیازهای بازار و پوشش آنها به طور حرفه ای 
کمک خواهد کرد. ش��ما به این ترتیب دیگر با مشکالتی 
نظیر اس��تقبال سرد مش��تریان از محصوالت تان رو به رو 
نخواهید شد. یادتان باشد مطالعه بازار همیشه برای برندها 
سودمند اس��ت. اگر شما حتی از تناس��ب محصول تان با 
مش��خصات بازار هدف نیز اطمینان داری��د، مطالعه بازار 
می توان��د اطالعات مهمی در رابطه با نحوه تاثیرگذاری بر 
روی مش��تریان و بهبود عملکردتان در بازار به ش��ما ارائه 
کند. بنابراین همیش��ه در تعامل و ورود به بازار این نکات 

را مدنظر قرار دهید. 

رقبایسرسخت
رقاب��ت در بازار همیش��ه فرآیند س��اده و موفقیت آمیز 
نیس��ت. گاهی اوقات رقبای بس��یار بزرگی در بازار انتظار 
شما را می کشند. در چنین وضعیتی شما برای تاثیرگذاری 
بر روی مشتریان مسیر بسیار دشواری را پیش رو خواهید 
داشت. این امر می تواند موجب ناتوانی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف ش��ود. با این حساب شما برای اینکه 
در یک بازار عملکرد بس��یار خوبی از خودتان نشان دهید، 
باید نس��بت به وضعیت رقبا نی��ز اطالعاتی هرچند اندك 

داشته باشید. 
بی تردید اگر ش��ما برندی تازه کار در حوزه تولید لوازم 
ورزش��ی باش��ید، رقابت با برندی مثل نای��ک یا آدیداس 
برای تان بی نهایت س��خت خواهد بود. درس��ت به همین 
خاط��ر باید به دنبال راهکارهایی برای دور زدن این رقابت 
سنگین یا ش��روع کارتان از بازارهایی با حضور کمرنگ تر 
رقبای بزرگ باشید، در غیر این صورت شاید هرگز فرصتی 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان پیدا نکنید. 
شناس��ایی رقب��ای اصلی در ب��ازار و مطالع��ه درباره 
وضعیت ش��ان می تواند امر بسیار  مهمی برای شما باشد. 
این فرآیند باید همیش��ه پی��ش از ورود به بازار صورت 
گی��رد. در غی��ر این صورت ش��اید هرگ��ز فرصتی برای 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان پیدا نکنید و حضورتان در 
بازار با شکس��ت حتمی همراه شود. یادتان باشد ساالنه 
بس��یاری از برندها در بازار با شکس��ت مواجه می شوند. 
بنابراین اگر ش��ما حواس تان به وضعیت برندتان در بازار 
نباشد، حتما با مش��کالت اساسی رو به رو خواهید شد. 
این امر می تواند انگیزه ش��ما برای ادامه فعالیت در بازار 
را به طور قابل مالحظ��ه ای کاهش داده و توانایی تان را 

از بین ببرد. 
اگر ش��ما پس از اینکه بازار و رقبای تان را مورد تحلیل 
دقیق قرار دادید، باز هم به دنبال حضور در آن بازار بودید 
باید اندکی تغییرات در کمپین های بازاریابی و مشخصات 
محصول تان را در دستور کار قرار دهید، در غیر این صورت 
ش��اید هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب 

هدف پیدا نکنید. خدمات جانبی همیش��ه می تواند گزینه 
رقابتی بس��یار خوبی باش��د. ش��ما با ارائه خدمات جانبی 
حرفه ای نوعی مزی��ت رقابتی برای برندتان ایجاد خواهید 
کرد. چنین امری می تواند به سادگی هرچه تمام تر فرصت 
شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را از بین ببرد. 
امروزه برخی از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف به طور مداوم با مشکالت متعددی رو به رو هستند. 
این امر می تواند مش��کالت برندها ب��رای ادامه روند کاری 
در بلندمدت را افزایش دهد. بنابراین ش��ما باید همیش��ه 
به دنبال راهکارهای ساده و کاربردی برای رفع این دست 
مش��کالت باشید. در این میان یکی از ساده ترین راهکارها 
س��رمایه گذاری بر روی خدمات جانبی برای رقابت موثر با 

برندهای بزرگتر است. چنین امری شما را در بازار به عنوان 
یک برند حرفه ای نمایش خواهد داد. 

الگویشکستخوردهکسبوکار
ش��ما برای ش��روع کس��ب و کارتان باید همیش��ه یک 
الگوی اس��تاندارد و مطمئن را مدنظر قرار دهید. این الگو 
باید تمام بخش های کس��ب و کارتان را به طور هماهنگ 
و همزمان توس��عه دهد، در غیر این صورت هرگز شانسی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان پیدا نخواهید 
کرد. امروزه بس��یاری از برندها برای جلب نظر مش��تریان 
ب��ه طور مداوم با مش��کل رو به رو هس��تند. در این میان 
ناتوانی برای درآمدزایی یکی از مهمترین بحران های کاری 
محس��وب می شود. با این حساب ش��ما برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف باید همیش��ه نس��بت ب��ه الگوی 
مناس��ب برندتان اطمینان حاصل کنید. چنین امری شما 
را در وضعیت بس��یار مساعدی از نظر تاثیرگذاری بر روی 

مشتریان قرار می دهد. 
الگوهای شکست خورده کسب و کار به طور مشخص در 
زمینه فروش تاثیرشان را نش��ان می دهند. اگر شما برای 
فروش محصوالت تان به طور مداوم با مشکالت اساسی رو 
به رو هس��تید، باید هرچه زودتر به فکر ایجاد تعادلی تازه 
برای برندتان باشید، در غیر این صورت ادامه روند موردنظر 
می تواند وضعی��ت برندتان را به طور مداوم با بحران رو به 

رو سازد. 
الگوب��رداری از برندهای بزرگ و موفق همیش��ه در این 
میان ایده خوبی خواهد بود. بسیاری از برندها برای جلب 
نظ��ر مش��تریان در این می��ان اهداف متع��ددی را دنبال 
می کن��د. ب��ا این حال کمت��ر برندی در عم��ل به قابلیت 
تحقق اهداف و ش��یوه های مورد اس��تفاده اش توجه نشان 
خواه��د داد. همین امر می تواند دردس��رهای زیادی برای 
ش��ما و کسب و کارتان به همراه داش��ته باشد. درست به 
همین خاطر ش��ما باید همیش��ه در رابطه با تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان به فکر ایده ه��ای تاثیرگذار و کاربردی 
باش��ید. ارزیابی وضعیت الگوی کس��ب و کار و جایگزینی 
آن با الگوهای مورد اس��تفاده برندهای بزرگ همیشه کار 
ساده ای نیست. با این حال اگر شما از یک شیوه حرفه ای 
اس��تفاده کنید، همین کار به ظاهر س��خت نیز برای شما 

ساده خواهد شد. 
اس��تفاده از راهکارهایی نظیر نظرخواهی از مشتریان و 
همچنی��ن ارزیابی دقیق فعالیت برنده��ای بزرگ در بازار 
می توان��د اطالعات بس��یار خوبی پیش روی ش��ما برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مش��تریان قرار دهد. یادتان باش��د 
در این رابطه هر چقدر اطالعات ش��ما دس��ت اول باشد، 
میزان موفقیت تان بیشتر خواهد شد. بنابراین باید به طور 
قابل مالحظه ای اس��تفاده از اطالعات دست چندم را کنار 

بگذارید. 
مشکلقیمتگذارینادرست

مش��کل قیمت گذاری نادرست می تواند برای هر کسب 
و کار دردسرس��از باش��د. اگر قیمت های ش��ما حرفه ای و 
استاندارد نباشد، بخش قابل مالحظه ای از مشتریان تان را 
از دست خواهید داد. بنابراین شما باید همیشه در راستای 
رقابت مناس��ب با دیگر برندها قیمت های حرفه ای را مورد 

توجه قرار دهید.
بس��یاری از برنده��ا ب��ه هن��گام قیمت گ��ذاری برای 
محصوالت ش��ان به توانایی خرید مش��تریان و همچنین 
ویژگی های بازار توجهی ندارند. همچنین ارزیابی س��طح 
قیمت رقبا نیز امر مهمی محسوب می شود. با این حساب 
شما باید به طور قابل مالحظه ای برای تاثیرگذاری بر روی 

مشتریان تان از قیمت گذاری رقابتی سود ببرید. 
قیمت گ��ذاری رقابتی به ارزیابی دقیق ش��رایط رقبا در 
ب��ازار و تالش برای انتخاب س��طح قیمت ه��ای حرفه ای 

اشاره دارد. ش��ما با چنین کاری به سادگی هرچه تمام تر 
فرصت تاثیرگذاری بر روی مش��تریان و جلب نظرشان را 
خواهید داشت. هرچه باشد، تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
می تواند امر بس��یار ویژه ای باش��د. در هر صورت شما باید 
برای جلب نظر مش��تریان کارتان را با قیمت های رقابتی 
ش��روع کنید، در غیر این صورت شاید حتی یک مشتری 
نیز به برند شما توجه نشان ندهد. برخی از کسب و کارها 
برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان به طور مداوم به دنبال 
اس��تفاده از انواع کمپین های بازاریابی و تبلیغات گوناگون 
هستند. در این میان یک تخفیف یا انتخاب قیمت رقابتی 
می تواند تاثیرگذاری بس��یار بهتری به همراه داشته باشد. 
با این حس��اب شما باید برای جلب نظر مشتریان اقدام به 

قیمت گذاری حتی پایین تر از سطح رایج در عرصه کسب 
و کارتان نمایید. این امر می تواند ش��رایط شما برای جلب 
نظر مش��تریان را به طور قابل مالحظه ای توس��عه داده و 

وضعیت تان در بازار را به شدت ارتقا دهد. 
کیفیتپایینمحصوالت

محصوالت بی کیفیت هیچ وق��ت در بازار محبوبیت به 
دس��ت نخواهند آورد. دلیل این امر نیز کامال روشن است. 
مش��تریان در بازار برای خرید محص��والت با کیفیت باال 
هزینه خواهند کرد. بنابراین اگر ش��ما توانایی تاثیرگذاری 
ب��ر روی مش��تریان با محصولی باکیفی��ت و دارای قیمت 
مناس��ب را نداشته باشید، به طور خودکار در حاشیه بازار 
قرار خواهید گرفت. این امر می تواند برای شما دردسرهای 
زیادی به همراه داش��ته باشد. بدون تردید تاثیرگذاری بر 
روی مشتریان برای بس��یاری از برندها دردسرساز خواهد 
بود. بنابراین ش��ما چاره ای به غیر از انتخاب از میان عدم 
س��ودآوری برند یا ارائه محصوالت بسیار باکیفیت در بازار 

ندارید. 
ما در اینجا قصد نداریم محصوالت تمام کسب و کارهای 
تازه تاس��یس را بی کیفیت عنوان کنیم، اما در اغلب موارد 
برندهای تازه تاس��یس به فکر کیفیت محصوال ت شان در 
بازار نیس��تند. این امر نوعی مشکل اساسی برای کسب و 
کارها محسوب می شود. اگر شما در راستای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف به دنبال راهکاری حرفه ای هس��تید، 
باید همیش��ه پی��ش از عرضه محصوالت ت��ان  نیم نگاهی 
به کیفی��ت محصوالت دیگر برندها نیز داش��ته باش��ید. 
ای��ن امر می تواند اطالعات بس��یار مفیدی در زمینه نحوه 
طراحی محصول پیش روی ش��ما قرار ده��د. اگر این امر 
به طور حرفه ای مدنظرتان قرار نگیرد، ش��اید بس��یاری از 

مشکالت تان هرگز حل نشود. 
خوش��بختانه ام��روزه راهکارهای بس��یار زی��ادی برای 
ارزیاب��ی وضعیت محصوالت و ارتقای آنه��ا در بازار وجود 
دارد. این امر می تواند به ش��ما ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
وضعیت مش��تریان به طور قابل مالحظه ای کمک نماید. 
ساده ترین راهکار در این میان استفاده از نظرات همکاران 
یا کارش��ناس های تخصصی در عرصه کس��ب و کار است. 
چنین امری مسیر شما برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
را بی نهایت ساده خواهد کرد. با این حساب هیچ مشکلی 
پی��ش روی تان برای تاثیرگذاری بر روی دیگر مش��تریان 
باقی نخواهد ماند. چنین امری اهمیت بس��یار ویژه ای در 

عرصه کسب و کار دارد. 
هدفگذاریضعیف

هدف گ��ذاری ی��ک برند باید به طور مش��خص و دقیق 
صورت گیرد. اگر هدف مورد نظر برای کارمندان و به طور 
کلی اعضای شرکت مبهم باشد، توانایی تحقق آن به طور 
قاب��ل مالحظه ای از بین می رود. درس��ت به همین خاطر 
ش��ما باید همیش��ه اهداف دقیق و قابل تحقق را مدنظر 
ق��رار دهید، در غیر این صورت ش��اید هرگز فرصتی برای 

تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان پیدا نکنید. 
بس��یاری از برندهای کلیشه ای در بازار به طور مداوم از 
اهداف مبهم یا بیش از اندازه بلندپروازانه برای توسعه کسب 
و کارشان استفاده می کنند. نتیجه این نوع هدف گذاری نیز 
از پیش مش��خص است. با این حس��اب اگر شما به دنبال 
توسعه کس��ب و کارتان به طور حرفه ای و دقیق هستید، 
باید نح��وه هدف گذاری تان را نیز به طور قابل مالحظه ای 
تغییر دهید، در غیر این صورت هیچ سرنوش��ت مشخصی 

پیش روی برندتان قرار نخواهد داشت.
شما در این رابطه نیز می توانید از هدف گذاری برندهای 
بزرگ سود ببرید. در این میان برخی از کسب و کارها برای 
جلب نظر مشتریان به طور مداوم از الگوی برندهای بزرگ 
سود می برند. نکته مهم در این میان شخصی سازی اهداف 

برندهای بزرگ برای کس��ب و کارتان اس��ت، در غیر این 
صورت شاید توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا کند. این امر می تواند 

شما را با مشکالت متعددی در بازار تنها بگذارد. 
بی ش��ک یک راهکار یا ش��یوه هدف گ��ذاری برای تمام 
برندها موثر نیس��ت. بنابراین شما باید با دقت نظر باالیی 
در راس��تای تاثیرگذاری بر روی مشتریان و الگوبرداری از 
برندهای بزرگ عمل نمایید، در غیر این صورت شاید کمتر 
مش��تری در بازار به س��وی برندتان متمایل شود. این امر 
می تواند در یک چش��م به ه��م زدن وضعیت برندتان را با 

مشکل اساسی رو به رو سازد. 
توصیه م��ا در این بخش ش��روع فرآین��د هدف گذاری 
براس��اس نیازهای برندتان و همچنین س��لیقه مشتریان 
اس��ت. یادتان باش��د در این مسیر باید همیش��ه واقع گرا 
باش��ید، در غیر این صورت هیچ شانس��ی برای جلب نظر 
مش��تریان در بلندم��دت نخواهید داش��ت. بهره گیری از 
اس��تراتژی کلی کسب و کارتان در این میان می تواند ایده 
بس��یار خوبی باشد. شما به این ترتیب هیچ مشکلی برای 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان تان و استفاده از نظرات شان 

به طور حرفه ای نخواهید داشت. 
فقدانتعریفمحدودیتزمانی

ه��ر برنامه ای در عرصه کس��ب و کار باید همراه با یک 
محدودیت زمانی مشخص باشد. این امر تمام روند کسب 
و کار شما را با نظم مش��خصی همراه خواهد کرد. امروزه 
بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان هیچ 
برنام��ه زمان مندی ندارند. درس��ت به همین خاطر گاهی 
اوقات شیوه های تاثیرگذاری بر روی مشتریان یا بازاریابی 
را برای مدت زمانی طوالنی ادامه می دهند. ش��اید این امر 
در نگاه نخست بس��یار جذاب باشد، اما بی تردید در ادامه 
مس��یر کسب و کار برای شما دردسرهای زیادی به همراه 

خواهد داشت. 
امروزه ما در دنیایی زندگی می کنیم که به شدت تحت 
تاثی��ر ترندهای در حال تغییر اس��ت. با این حس��اب اگر 
ش��ما به طور مداوم در تالش برای اس��تفاده از یک شیوه 
در بازه های زمانی طوالنی باش��ید، خیلی زود ش��رایط تان 
با مش��کل رو به رو خواهد ش��د. این امر می تواند شما را با 
عدم س��ودآوری شدید برندتان مواجه سازد. به این ترتیب 
شاید اندك امیدهای باقیمانده برای برندتان نیز به سرعت 

از بین برود. 
یادتان باش��د استفاده از هر ش��یوه ای برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاط��ب هدف باید همراه با تعیین یک س��طح 
مش��خص از زمان بندی باش��د. این امر تم��ام برنامه های 
ش��ما را منظم کرده و امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی 
مشتریان را فراهم می سازد. بسیاری از برندها در این میان 
به دلیل عدم تمایل برای اس��تفاده از این ش��یوه در عمل 
س��ال های سال از تکنیک های از مد افتاده بهره می گیرند. 
بی تردید در چنین ش��رایطی تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف بی نتیجه خواهد بود. 
زمانبندینادرست

زمان بن��دی یک��ی از نکات مهم برای موفقی��ت در بازار 
محسوب می ش��ود. اگر شما در زمان نادرس��ت وارد بازار 
ش��وید، خیل��ی زود از عرصه رقابت حذف خواهید ش��د. 
بنابرای��ن ب��رای ورود به یک بازار یا عرض��ه محصول باید 
بهتری��ن زمان ممکن را انتخ��اب نمایید. در اینجا نیز یک 
فرمول واحد برای تمام برندها وجود ندارد. توصیه اساسی 
در این میان پرهیز از عرضه محصوالت به طور همزمان با 
دیگر برندهاس��ت. اگر برندهای رقی��ب و بزرگ بازار زمان 
مش��خصی را برای عرضه محصوالت شان تعیین کرده اند، 
ش��ما نباید حتی نزدیک آن زمان ها نیز بروید، در غیر این 
صورت ش��انس تان برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان به 

شدت کاهش پیدا می کند. 
بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب 
هدف اقدام به مطالعه بازار و ویژگی های مشتریان می کنند. 
نکته مهم اینکه شما در این میان باید اطالعات مورد نیاز 
برای زمان بندی درس��ت عرضه محص��والت را نیز مدنظر 
ق��رار دهید. ایده های��ی نظیر نظرخواهی از مش��تریان در 
چنین روندی تاثیرگذار خواهد بود. با این حساب همیشه 
زمان بندی درس��ت برای ورود به بازار یا عرضه محصوالت 

را مدنظر قرار دهید. 
تقاضایکمیاهیچبرایخدماتبرند

حض��ور در بازاری که هی��چ تقاضایی برای محصوالت 
یا خدمات برند ش��ما در آن نیس��ت، هرگ��ز ایده جالبی 
نخواهد بود. چنین امری می تواند ش��ما را با مش��کالت 
بس��یار زیادی رو به رو س��ازد. درس��ت به همین خاطر 
اگر ش��ما ش��ناخت درستی نس��بت به یک بازار ندارید، 
نباید وارد آن ش��وید. یادتان باش��د شکست در یک بازار 
همیش��ه همراه با برندتان باقی خواه��د ماند. بنابراین تا 
ج��ای ممکن باید در تالش برای پرهیز از شکس��ت های 
رایج باشید، در غیر این صورت شاید اعتبار برندتان برای 

همیشه تحت تاثیر قرار گیرد.
اگر ش��ما در زمینه فروش ل��وازم خانگی فعالیت دارید، 
حض��ور در ش��هری نیم��ه صنعتی با ش��رکت های بزرگ 
می تواند ایده بسیار بدی باشد. شما در عوض باید شهرهای 
مس��کونی با تراکم جمعیت باال را مدنظ��ر قرار دهید، در 
غی��ر این  ص��ورت ناتوانی برای ف��روش محصوالت امری 
طبیعی و اجتناب ناپذیر خواهد بود. امروزه برخی از کسب 
و کارها برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان به طور مداوم 
از تخفیف های پردامنه سود می برند. این شیوه اگر شما در 
بازاری که تقاضای خوبی به همراه نداش��ته باش��د صورت 
گیرد، هیچ نتیجه مثبت��ی برای برندتان به همراه نخواهد 
داشت. درست به همین خاطر شما باید همیشه به دنبال 
تاثیرگ��ذاری بر روی مش��تریان به بهترین ش��یوه ممکن 
باشید. در این میان تمرکز بر روی وضعیت بازار هدف امر 

مهم و تاثیرگذاری محسوب می شود. 
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چرا بعضی از  کسب و کارها درآمدزایی ندارند؟


